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ส่วนที่ 1 

การประกอบธุรกิจ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) ประกอบธุรกิจด้ำนรับประกันวินำศภัยทุกประเภท 

ได้แก่ กำรประกันอัคคีภัย ประกันภัยทำงทะเลและขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยเบ็ดเตล็ด รวมทั้ง

กำรรับประกันภัยต่อ โดยเ ร่ิมด ำเนินกิจกำรตั้งแต่ปี 2490  ต่อมำบริษัทฯ ได้เข้ำจดทะเบียนในตลำด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อปี 2521 และแปรสภำพเป็นบริษัทมหำชนในปี 2536  ปัจจุบันบริษัทฯ 

ด ำเนินกิจกำรมำด้วยควำมมั่นคงเข้ำสู่ปีที่ 69  มีทุนจดทะเบียน 1,064.7 ล้ำนบำท อันประกอบด้วยหุ้นสำมัญ 

106.47 ล้ำนหุ้น และมูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท  

1.1 วิสัยทัศน ์

วิสัยทัศน์ของบริษัทฯ คือ “มุ่งเป็นที่สุดในใจลูกค้ำ” เน้นกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนด้วยสินค้ำและ

บริกำรที่หลำกหลำยตรงใจลูกค้ำ กำรตอบสนองลูกค้ำที่รวดเร็วฉับไว และบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ 

โดยด ำเนินธุรกิจอย่ำงเอำใจใส่ต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้ำและคู่ค้ำ พนักงำน หน่วยงำนที่ก ำกับดูแล ตลอดจนสังคม

และสิ่งแวดล้อมอย่ำงจริงจัง  

ทั้งนี้ แนวทำงในกำรด ำเนินงำนเพื่อให้บรรลุถึงวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้  มีดังนี้ 

              ด้ำนผู้ถือหุ้น ลูกค้ำ และคู่ค้ำ   
 บริษัทฯ มุ่งมั่นในกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงซื่อตรง ยุติธรรม เน้นหลักธรรมำภิบำลในกำรบริหำรงำน 

เพื่อสร้ำงและด ำรงควำมเชื่อมั่น ควำมศรัทธำของผู้ถือหุ้น ลูกค้ำและคู่ค้ำกับบริษัทฯ ตลอดไป โดยบริษัทฯ 

ได้ประกำศนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชันและกำรแจ้งเบำะแส (Whistle blowing) ที่ชัดเจน ซึ่งพนักงำนทุก

คนต้องยึดถือเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติ เช่นเดียวกับกำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรให้รวดเร็วและมี

ประสิทธิภำพเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทฯ เป็นบริษัทประกันภัยแห่งแรกในประเทศไทยและใน

ภูมิภำคเอเชียที่ได้รับประกำศนียบัตรรับรองคุณภำพมำตรฐำนสำกล ISO 9002 ในด้ำนกำรบริกำรของฝ่ำย

สินไหมทดแทนยำนยนต์  จำก Bureau Veritas Quality International (BVQI) สถำบันที่ได้รับกำรยอมรับ

ทั่วโลกเมื่อวันที่ 4 มีนำคม 2540  และบริษัทฯ ได้ผ่ำนกำรรับรองคุณภำพในทุกระบบงำนของส ำนักงำน

ใหญ่ สำขำ  และส ำนักงำนในกรุงเทพฯและปริมณฑลเมื่อ 11 พฤษภำคม 2543  ต่อมำบริษัทฯ ได้รับกำร

รับรองระบบบริหำรงำนคุณภำพ ISO 9001 : 2000 ทุกระบบงำนขององค์กร เมื่อวันที่ 30 สิงหำคม 2545 

และได้รับกำรรับรองคุณภำพ ISO 9001 : 2008 ทกุระบบงำนขององค์กร เมื่อวันที่ 20 พฤษภำคม 2552 จำก 
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BVQI  โดยสถำบันรับรองคุณภำพ United Kingdom Accreditation Service (UKAS)  ซึ่งเป็นผลจำกกำรที่

บริษัทฯ ได้รักษำมำตรฐำนคุณภำพกำรบริกำรอย่ำงต่อเนื่อง   นอกจำกนี้ในปี 2557  บริษัทฯ ได้รับกำร

รับรองมำตรฐำนคุณภำพ ISO/IEC 27001 : 2005 จำกบริษัท เอเจเอ รีจิสตรำส์ จ ำกัด  เนื่องด้วยบริษัทฯ มี

กำรจัดท ำระบบบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล (Information Security Management) ในส่วน

ของบริกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนของศูนย์ข้อมูลหลักและศูนย์ข้อมูลส ำรองได้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล ช่วย

เพิ่มควำมปลอดภัยให้กับข้อมูลสำรสนเทศต่ำง ๆ ขององค์กร  และล่ำสุดบริษัทฯ ได้รับกำรรับรองคุณภำพ 

ISO 9001 : 2008 ทุกระบบงำนขององค์กร จำก British Standards Institution (BSI)   เมื่อวันที่ 6 พฤษภำคม 

2558  

 บริษัทฯ ยังคงเน้นกำรเอำใจใส่และสร้ำงควำมพึงพอใจแก่ลูกค้ำแต่ละรำยให้มำกที่สุด ซึ่งบริษัทฯ 

ได้รับรำงวัล “ศูนย์รับเร่ืองและแก้ไขปัญหำให้กับผู้บริโภคดี เด่น” ประจ ำปี 2558 โดยส ำนักงำน

คณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) จำกกำรที่บริษัทฯ มีกำรบริหำรจัดกำรรับเร่ืองร้องเรียนและแก้ไข

ปัญหำให้แก่ผู้บริโภคได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีกระบวนกำรให้บริกำรลูกค้ำที่ได้มำตรฐำน ตลอดจนมีกำร

วัดผล วิเครำะห์และปรับปรุงกำรให้บริกำรอย่ำงต่อเนื่อง ภำยใต้หลักเกณฑ์ของสถำบันรับรองมำตรฐำน

ไอเอสโอ  สะท้อนให้เห็นถึงควำมมุ่งมั่นของบริษัทฯ  ในกำรด าเนินธุรกิจโดยยึดถือลูกค้าเป็นศูนย์กลาง 

และให้ความส าคัญต่อการบริการลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด 

              ด้ำนพนักงำน 

 บริษัทฯ มุ่งสรรหำบุคลำกรที่เป็นคนดี มีคุณธรรม มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มำร่วมงำน  มีกำรอบรม

และพัฒนำพนักงำนให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง เช่นเดียวกับกำรสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร

ที่เข้มแข็งในเร่ืองกำรมุ่งเน้นลูกค้ำเป็นศูนย์กลำง และยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมในกำรท ำงำน บริษัทฯ ยั ง

ได้ส่งเสริมให้พนักงำนมีส่วนร่วมแสดงควำมคิดเห็นเพื่อกำรพัฒนำองค์กร  เน้นกำรให้พนักงำนร่วมกัน

ท ำงำนเป็นทีม มีกำรถ่ำยทอดควำมรู้  ควำมเชี่ยวชำญ   ประสบกำรณ์จำกบุคคลหนึ่งไปสู่พนักงำนคนอ่ืน ๆ  

 ส ำหรับกำรรักษำพนักงำนที่มีคุณภำพให้อยู่กับองค์กรนั้น บริษัทฯ  มีกำรประเมินผลงำนอย่ำง

ยุติธรรมและเป็นระบบ ให้ผลตอบแทนและจัดสวัสดิกำรอย่ำงยุติธรรมและจูงใจ  มี Career Path และ

โอกำสก้ำวหน้ำในอำชีพที่ชัดเจน รวมทั้งจัดสภำพแวดล้อมและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ อย่ำง

เหมำะสม ให้พนักงำนได้รู้สึกผ่อนคลำย ตำมแนวคิด Work Life Balance  
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 ด้ำนหน่วยงำนก ำกับดูแล 

 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตำมกฏเกณฑ์ ระเบียบต่ำง ๆ ที่หน่วยงำนภำครัฐซึ่งก ำกับดูแลก ำหนดไว้อย่ำง

ครบถ้วน ทั้งในด้ำนฐำนะทำงกำรเงินและเงินกองทุนที่มีมำกกว่ำเกณฑ์ที่ก ำหนด กำรจัดท ำรำยงำนกำรเงิน

และระบบบัญชีที่ตรงไปตรงมำ โปร่งใส รวมทั้งผู้บริหำรได้ปฏิบัติตำมหลักธรรมำภิบำลและหลักปฏิบัติ

ของผู้บริหำรบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์อย่ำงเคร่งครัด 

 นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติตำมกฏหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรป้องกันและ

ปรำบปรำมกำรฟอกเงินและกำรต่อต้ำนกำรก่อกำรร้ำย กำรรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูลลูกค้ำ ตลอดจน

กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชนทุกแขนง มีกำรจัดแถลงข่ำวและให้สัมภำษณ์ผู้บริหำรเป็นระยะ 

เพื่อสื่อสำรข่ำวสำรขององค์กรไปสู่ลูกค้ำ คู่ค้ำและผู้ถือหุ้นอย่ำงสม่ ำเสมอ 

 ด้ำนสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 บริษัทฯ ได้ปลูกฝังและสร้ำงจิตส ำนึกให้ผู้บริหำรและพนักงำนทุกระดับตระหนักถึงควำมส ำคัญ

ของกำรมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับกำรด ำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่ำงยั่งยืน 

บริษัทฯ จึงมีนโยบำยสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมเพื่อสังคมในด้ำนต่ำง ๆ มำอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งในด้ำน

กำรศึกษำ สำธำรณสุข  บรรเทำสำธำรณภัย กำรพัฒนำชุมชนและสิ่งแวดล้อม กำรท ำนุบ ำรุงศำสนำ และ

ศิลปวัฒนธรรม โดยมีทั้งด ำเนินกำรโดยบริษัทฯ เอง และร่วมมือกับบริษัทพันธมิตรในเครือ ได้แก่ 

โรงพยำบำลบ ำรุงรำษฏร์ และกรุงเทพประกันชีวิต  เช่นเดียวกับกำรรณรงค์ในองค์กรเพื่อกระตุ้นจิตส ำนึก

พนักงำนให้ตระหนักถึงปัญหำสิ่งแวดล้อม มีกำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ อย่ำงเป็นรูปธรรม เช่น ลดเลิกกำรใช้

โฟมและพลำสติก กำรคัดแยกขยะ เป็นต้น 

 จำกกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงก้ำวหน้ำ มั่นคง และมีกำรรับผิดชอบต่อสังคมตลอดระยะเวลำกว่ำ 60 ปี

ของกำรด ำเนินธุรกิจ ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับพระรำชทำนตรำตั้ง เมื่อวันที่ 26 เมษำยน 2547 ซึ่งถือเป็นสิริ

มงคลและเป็นเกียรติประวัติสูงสุดของบริษัทฯ ผู้บริหำร และพนักงำนทุกคนที่ได้รับพระรำชทำนพระ

บำรมีปกป้อง  ตรำตั้งพระรำชทำนนี้เป็นประดุจเอกสำรรับรองว่ำบริษัทที่ได้รับพระรำชทำนได้ประกอบ

ธุรกิจกำรค้ำโดยซื่อสัตย์สุจริต ต้ังอยู่ในศีลธรรม  มีหลักฐำนมั่นคง เป็นที่เชื่อถือแก่มหำชนทั้งหลำยและเพื่อ

เป็นก ำลังใจแก่ผู้ประกอบธุรกิจ อันจะเป็นกำรส่งเสริมธุรกิจในประเทศให้เจริญก้ำวหน้ำอย่ำงมั่นคง

ตลอดไป 

 ทั้งนี้ ปี 2558 บริษัทฯ ได้ตั้งเป้ำหมำยเบี้ยประกันภัยรับรวมทั้งสิ้น 16,761 ล้ำนบำท เติบโตที่ร้อยละ 

3 โดยกลยุทธ์หลักในกำรด ำเนินงำนคือ กำรให้บริกำรลูกค้ำอย่ำงใกล้ชิดเพื่อเพิ่มอัตรำกำรต่ออำยุ  กำรขยำย

ตลำดลูกค้ำรำยย่อยอย่ำงต่อเนื่อง กำรขยำยตลำดสู่ภูมิภำคโดยเปิดสำขำใหม่เพื่อกำรให้บริกำรที่ทั่วถึง
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ครอบคลุมทั่วประเทศและรองรับโอกำสกำรเติบโตของธุรกิจจำกกำรเปิดเสรีประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน 

(AEC)  เช่นเดียวกับกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และบริกำรใหม่ ๆ ที่ตรงกับควำมต้องกำรของผู้บริโภค ส ำหรับ

ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรนั้น บริษัทฯ เน้นกำรท ำงำนด้วยระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรจัดสรร

ประกันภัยต่อที่มีประสิทธิภำพ มีกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำช่วยพัฒนำระบบกำรท ำงำนเพื่อกำร

ให้บริกำรลูกค้ำที่มีประสิทธิภำพมำกขึ้น อีกทั้งยังคงมุ่งพัฒนำทักษะกำรท ำงำนของบุคลำกรในด้ำนต่ำง ๆ 

อย่ำงสม่ ำเสมอ 

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการท่ีส าคัญ 

การเปลี่ยนแปลงอ านาจในการควบคุมบริษัทฯ   
ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอ านาจในการควบคุมบริษัทฯ แต่อย่างใด                                                                                           

ลักษณะการประกอบธุรกิจในปีท่ีผ่านมา   
เศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2558 มีกำรฟื้นตัวขึ้นเพียงเล็กน้อย โดยมีอัตรำกำรเติบโตของ GDP 

ร้อยละ 2.8 (ที่มำ: ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ) เทียบกับปีก่อนหน้ำที่

เติบโตร้อยละ 0.8  โดยกำรเมืองที่มีเสถียรภำพมำกขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ ส่งผลให้รัฐบำลสำมำรถออก

นโยบำยกระตุ้นเศรษฐกิจต่ำง ๆ และมีกำรเบิกจ่ำยงบประมำณภำครัฐได้อย่ำงต่อเน่ือง แม้จะมีควำมล่ำช้ำใน

กำรลงทุนในโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนคมนำคมขนส่งอยู่บ้ำง นอกจำกนี้ เศรษฐกิจของประเทศไทยยังได้รับ

ผลบวกจำกกำรท่องเที่ยวที่ขยำยตัวเพิ่มขึ้นอย่ำงเด่นชัด ตลอดจนรำคำน้ ำมันที่ลดลงมำกก็ท ำให้อัตรำเงิน

เฟ้ออยู่ในระดับต่ ำ อย่ำงไรก็ตำม กำรบริโภคภำคเอกชนได้รับผลกระทบอย่ำงมำกจำกปัญหำหนี้ภำค

ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงอันน ำไปสู่ควำมเข้มงวดในกำรพิจำรณำอนุมัติสินเชื่อที่อยู่อำศัยหรือรถยนต์ของ

สถำบันกำรเงิน รวมทั้งปัญหำรำคำสินค้ำเกษตรที่ตกต่ ำอย่ำงต่อเน่ือง และยังมีปัญหำภัยแล้งซ้ ำเติม ยิ่งท ำให้

ก ำลังซื้อของเกษตรกรซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศลดลงมำกขึ้นไปอีก เช่นเดียวกับกำรส่งออกที่ไม่

สำมำรถเติบโตได้ เนื่องจำกกำรชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้ำส ำคัญของไทยโดยเฉพำะเศรษฐกิจจีน 

และควำมผันผวนของค่ำของเงินบำท  

จำกปัจจัยลบต่ำง ๆ ที่กล่ำวมำข้ำงต้น ผนวกกับอัตรำเบี้ยประกันภัยทรัพย์สินที่ลดลงจำกภำวะกำร

แข่งขันที่สูงของบริษัทประกันภัยต่อต่ำงประเทศและกำรไม่มีภัยพิบัติขนำดใหญ่เกิดขึ้นในประเทศไทย

นับตั้งแต่น้ ำท่วมใหญ่ในปี 2554  อีกทั้งยอดจ ำหน่ำยรถยนต์ในประเทศยังคงมีอัตรำกำรเติบโตติดลบเป็นปี

ที่ 3 ติดต่อกัน ส่งผลอย่ำงยิ่งต่อกำรประกันภัยรถยนต์ซึ่งมีสัดส่วนเบี้ยประกันภัยในธุรกิจประกันวินำศภัย

มำกที่สุด ท ำให้ภำพรวมของธุรกิจประกันวินำศภัยในปี 2558 มีอัตรำกำรเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับ
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โดยตรงร้อยละ 1.9 โดยเบี้ยประกันภัยรถยนต์เติบโตร้อยละ 2.1 ประกันอัคคีภัยร้อยละ -5.2 ประกันภัยทำง

ทะเลและขนส่งร้อยละ 0.7 และประกันภัยเบ็ดเตล็ดร้อยละ 2.7  

ปัจจัยลบทำงเศรษฐกิจต่ำง ๆ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้นย่อมส่งผลกระทบต่อผลประกอบกำรของบริษัทฯ 

อย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่บริษัทฯ สำมำรถสร้ำงผลประกอบกำรของในปี 2558 ได้ในระดับที่ใกล้เคียงกับปี 

2557 คือ มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 15,867.4 ล้ำนบำท ซึ่งเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2557 โดยมีอัตรำกำร

เติบโตร้อยละ 0.6 อย่ำงไรก็ดี บริษัทฯ มีก ำไรสุทธิจำกกำรรับประกันภัย 1,512.4 ล้ำนบำท และเมื่อรวม

รำยได้สุทธิจำกกำรลงทุนและรำยได้อ่ืน 1,233.5 ล้ำนบำท ท ำให้บริษัทฯ มีก ำไรก่อนหักภำษีเงินได้  

2,745.9 ล้ำนบำท  และก ำไรสุทธิ 2,342.3 ล้ำนบำท  ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.9  คิดเป็นก ำไรต่อหุ้น 22.0 บำท 

สูงขึ้นจำกปีก่อนที่เท่ำกับ 21.58 บำท ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมกำรเมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2559 มีมติ

จ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นงวดสุดท้ำยในอัตรำหุ้นละ 3.75 บำท รวมทั้งปี 2558 บริษัทฯจ่ำยเงินปันผลใน

อัตรำหุ้นละ 12 บำท 

ด้ำนฐำนะควำมมั่นคงทำงกำรเงิน บริษัทฯ มีอัตรำส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนที่ต้องส ำรองตำม

กฏหมำย (Capital Adequacy Ratio: CAR) ณ สิ้นเดือนกันยำยน 2558 สูงถึงร้อยละ 204.6 (เกณฑ์มำตรฐำน

คือ ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 140) เช่นเดียวกับสถำบันจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือชั้นน ำของโลก 2 แห่ง คือสถำบัน 

Standard & Poor’s (S&P) และสถำบันจัดอันดับ A.M. Best ได้ประเมินอันดับควำมน่ำเชื่อถือทำงกำรเงิน

ของบริษัทฯ อยู่ในระดับที่แข็งแกร่งเช่นเดียวกับปีที่ผ่ำนมำ สะท้อนให้เห็นถึงควำมสำมำรถของบริษัทฯ ใน

กำรสร้ำงผลประกอบกำรที่ดี และรักษำฐำนะทำงกำรเงินที่แข็งแกร่งอย่ำงต่อเนื่อง โดยสถำบัน Standard & 

Poor’s (S&P) ประเมินบริษัทฯ อยู่ในระดับ A-/Stable และสถำบันจัดอันดับ A.M. Best ได้ประเมินบริษัทฯ

อยู่ในระดับ A- (Excellent) Outlook Stable  

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 
 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) ได้ลงทุนในบริษัทร่วม 3 บริษัท  ได้แก่ 

1. Asia Insurance (Cambodia) Plc. มีสัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ 22.92 บริษัทฯ ได้ส่งกรรมกำรและ
ผู้บริหำรเข้ำร่วมเป็นกรรมกำรในบริษัทดังกล่ำว และมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดนโยบำย ตลอดจนให้กำร
สนับสนุนและค ำแนะน ำในเร่ืองกำรรับประกันภัย สินไหมทดแทน ระบบเทคโนโลยี และบัญชีกำรเงิน 

2. Asia Insurance  International  (Holding)  Limited มีสัดส่วนกำรลงทุนร้อยละ 41.7 โดยบริษัท
ดังกล่ำวลงทุนในบริษัทประกันภัยในภูมิภำค ได้แก่ Asia Insurance (Philippines) Corporation และ 
Cambodian  Reinsurance  Company ทั้งนี้ มีกรรมกำรของบริษัทฯ  เข้ำร่วมเป็นกรรมกำรในบริษัท   
ดังกล่ำวด้วย 
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3. Bangkok Insurance (Lao) Company Limited มีสัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ 45.0 บริษัทฯ ได้ส่ง
กรรมกำรและผู้บริหำรเข้ำร่วมเป็นกรรมกำรในบริษัทดังกล่ำว และมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดนโยบำย 
ตลอดจนให้กำรสนับสนุนและค ำแนะน ำในเร่ืองกำรรับประกันภัย สินไหมทดแทน ระบบเทคโนโลยี และ
บัญชีกำรเงิน 
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2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
โครงสร้างรายได้

(ล้ำนบำท)
 2558 สัดส่วน 2557 สัดส่วน 2556 สัดส่วน

เบีย้ประกนัภยัรับ  %  %  %

ประเภทกำรประกนัภัย
อัคคภัีย 1,723.9 10.87        1,781.5 11.29        1,958.2 12.39        
ภัยทำงทะเล 375.2 2.36          396.4 2.51          417.9 2.65          
ภัยรถยนต์ 6,967.1 43.91        6,698.0 42.45        6,694.5 42.36        
ภัยเบ็ดเตล็ด 6,801.2     42.86        6,902.9     43.75        6,731.8     42.60        
รวม 15,867.4  100.00      15,778.8  100.00      15,802.4  100.00      

ก าไร (ขาดทุน) จากการรับประกนัภยั

ประเภทกำรประกนัภัย
อัคคภัีย 677.9 26.56 540.6 22.39 69.0 3.21
ภัยทำงทะเล 127.9 5.01 104.1 4.31 85.4 3.98
ภัยรถยนต์ 519.4 20.35 609.4 25.24 794.4 36.98
ภัยเบ็ดเตล็ด 1,227.0 48.08 1,160.1 48.06 1,199.2 55.83
รวม 2,552.2 100.00 2,414.2 100.00 2,148.0 100.00
คำ่ใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน 961.2 37.66 812.4 33.65 1,200.4 55.88
เงินสมทบและต้นทุนทำงกำรเงิน 78.6 3.08 77.4 3.21 77.7 3.62
ก ำไร (ขำดทุน) สทุธิจำกกำรรับประกนัภัย 1,512.4 59.26 1,524.4 63.14 869.9 40.50

รายได้สุทธิจากการลงทุน

ดอกเบ้ีย 380.3 28.79        397.1 31.59        340.4 25.14        
เงินปันผล 745.1 56.41        668.1 53.16        703.1 51.92        
ก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรขำยหลักทรัพย์และสนิทรัพย์ 44.4 3.36          11.5 0.91          169.1 12.49        
คำ่เช่ำและรำยไดอ่ื้น ๆ 161.9 12.26        154.4 12.29        142.9 10.55        
สว่นแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม    
   ซึง่บันทึกโดยวิธีสว่นไดเ้สยี 11.6 0.88          10.8 0.86          4.0 0.30          
ก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรกลับรำยกำรดอ้ยคำ่ของเงินลงทุน (22.4) (1.70)         15.0 1.19          (5.3) (0.40)         

1,320.9 100.00 1,256.9 100.00 1,354.2 100.00
รำยจ่ำยจำกกำรลงทุน 87.4 6.62          90.6 7.21          89.8 6.63          
รำยไดส้ทุธิจำกกำรลงทุน 1,233.5 93.38        1,166.3 92.79        1,264.4 93.37         
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2.1 ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 

 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) ด ำเนินธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจประกันวินำศภัย ซึ่งสำมำรถ
จ ำแนกออกเป็นแต่ละสำยผลิตภัณฑ์ ได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้ 

1. การประกนัอคัคีภัย (Fire Insurance) 

1.1 การประกนัอคัคีภัย (Fire Insurance) 
 คุ้มครองควำมเสียหำยต่อสิ่งปลูกสร้ำงเนื่องจำกไฟไหม้ ฟ้ำผ่ำ หรือแรงระเบิดของแก๊สที่ใช้

ส ำหรับท ำแสงสว่ำงหรือประโยชน์เพื่อกำรอยู่อำศัย  ควำมเสียหำยเนื่องจำกภัยเพิ่มพิเศษ  เช่น  
ภัยลมพำยุ   ภัยยวดยำนพำหนะ    ภัยจำกควัน   ภัยเนื่องจำกน้ ำ   ภัยเปียกน้ ำ  ภัยเนื่องจำกไฟฟ้ำ  

    ภัยต่อเคร่ืองไฟฟ้ำ  ภัยระเบิด ภัยจำกกำรจลำจล กำรนัดหยุดงำน และภัยอื่นๆ 

1.2 การประกนัภัยสิทธิการเช่า (Leasehold Insurance) 
 ชดเชยผลประโยชน์ในกรณีเกิดไฟไหม้ ฟ้ำผ่ำ หรือภัยอ่ืนที่เอำประกันภัยไว้ ซึ่งเกิดแก่สถำนที่

เช่ำ และท ำให้โครงสร้ำงส่วนที่ใช้รับน้ ำหนักของสถำนที่เช่ำได้รับควำมเสียหำยถึงขนำดไม่
สำมำรถใช้สถำนที่เช่ำประกอบกิจกำรใดๆได้ อีกต่อไปโดยผลทำงกฎหมำย  หรือเทศบัญญัติว่ำ
ด้วยกำรนั้นเป็นเหตุให้ผู้เช่ำ เสียสิทธิกำรเช่ำ ซึ่งบริษัทจะจ่ำยค่ำสินไหมทดแทนส ำหรับกำร
สูญเสียของสิทธิกำรเช่ำของผู้เอำประกันภัย ส ำหรับระยะเวลำเช่ำที่เหลืออยู่ 

1.3 การประกนัภัยธุรกจิหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) (Fire) 
 คุ้มครองควำมสูญเสียในทำงกำรค้ำ   (รำยได้ของผู้เอำประกันภัย)   เมื่อธุรกิจต้องหยุดชะงักลง 
     อันเป็นผลสืบเนื่องจำกควำมเสียหำยที่เกิดต่อทรัพย์สินที่เอำประกันภัยไว้และเป็นทรัพย์สินที่ 
     ผู้เอำประกันภัยใช้เพื่อประกอบธุรกิจ ซึ่งมีสำเหตุมำจำกไฟไหม้ ฟ้ำผ่ำ หรือแรงระเบิดของแก๊ส 
     ที่ใช้ประโยชน์เพื่อกำรอยู่อำศัย 
1.4 การประกนัอคัคีภัยทีอ่ยู่อาศัยแบบประหยดัส าหรับรายย่อย (ไมโครอนิชัวรันส์)  
     (Econ. Fire Insurance) (Microinsurance) 
 คุ้มครองควำมเสียหำยต่อสิ่งปลูกสร้ำงเนื่องจำกไฟไหม้ ฟ้ำผ่ำ หรือแรงระเบิดของแก๊สที่ใช้

ส ำหรับท ำประโยชน์เพื่อกำรอยู่อำศัย ตั้งแต่ 50,000 – 500,000 บำท รวมถึงค่ำเช่ำที่พักอำศัย
ชั่วครำววันละ 300 บำท (ไม่เกิน 30 วัน)  

2. การประกนัภัยทางทะเลและขนส่ง (Marine Insurance) 
 คุ้มครองควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นกับสินค้ำและตัวเรือ ตลอดกำรเดินทำงจนถึงจุดหมำย
ปลำยทำงโดยปลอดภัย 
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2.1 การประกนัภัยการขนส่งสินค้าทางทะเล  (Marine Cargo Insurance) 
คุ้มครองควำมเสียหำย   ที่เกิดขึ้นกับสินค้ำที่เอำประกันภัยในระหว่ำงกำรขนส่งทั้ง  ในประเทศ
และระหว่ำงประเทศ ไม่ว่ำจะเป็นกำรขนส่งทำงเคร่ืองบิน เรือ รถไฟ รถบรรทุกหรือแม้แต่ทำง
ไปรษณีย์ 

2.2 การประกนัภัยตัวเรือ (Marine Hull Insurance) 
 คุ้มครองควำมเสียหำยต่อตัวเรือ เคร่ืองจักร และอุปกรณ์ประจ ำเรือ ในกรณีที่ได้รับควำมสูญเสีย 

หรือเสียหำยจำกภัยทำงทะเล  เช่น  ลมพำยุ  คลื่น หรือจำกอุบัติเหตุต่ำงๆ  นอกจำกนั้น ยัง
คุ้มครองควำมรับผิดของเจ้ำของเรือในกรณีที่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อเรือล ำอื่น 

2.3 การประกนัภัยความรับผดิของผู้ขนส่ง (Carriers’ Liability Insurance) 
     คุ้มครองควำมสูญหำย     ควำมเสียหำย     หรือส่งมอบชักช้ำของของที่ผู้เอำประกันภัยรับขนส่ง  
     ซึ่งเกิดขึ้นระหว่ำงกำรขนส่งในระหว่ำงระยะเวลำประกันภัย 
3. การประภัยยานยนต์ (Motor Insurance) 

             3.1 การประกนัภัยรถยนต์ภาคบังคับ (Compulsory Motor Insurance) 
 หมำยถึง กำรประกันภัยรถยนต์ที่ถูกบังคับโดยบัญญัติแห่งกฎหมำย เพื่อควำมคุ้มครองต่อกำร
สูญเสียชีวิต  ควำมบำดเจ็บทำงร่ำงกำยของบุคคลผู้ประสบภัยจำกอุบัติเหตุรถยนต์  

3.2 การประกนัภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ (Voluntary Motor Insurance) 
 หมำยถึง กำรประกันภัยที่เกิดขึ้นโดยควำมสมัครใจของเจ้ำของรถยนต์ หรือผู้ครอบครอง

รถยนต์ สำมำรถแบ่งควำมคุ้มครองเป็น 5 ประเภทดังนี ้
 ประเภท 1:    ให้ควำมคุ้มครองควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นต่อตัวรถยนต์หรืออุปกรณ์ติดประจ ำ

รถยนต์ กำรบำดเจ็บ และกำรเสียชีวิต ตลอดจนควำมรับผิดตำมกฎหมำยส ำหรับ
กำรเสียชีวิต กำรบำดเจ็บ หรือกำรเสียหำยต่อทรัพย์สินของบุคคลภำยนอก  

                  ประเภท 2:   ให้ควำมคุ้มครองต่อกำรสูญหำยหรือไฟไหม้ของรถยนต์ที่เอำประกันภัย และ
คุ้มครองควำมรับผิดตำมกฎหมำยส ำหรับกำรเสียชีวิต กำรบำดเจ็บ หรือกำร
เสียหำยต่อทรัพย์สินของบุคคลภำยนอก  

    ประเภท 3:    ให้ควำมคุ้มครองเฉพำะควำมรับผิดตำมกฎหมำย ส ำหรับกำรเสียชีวิต กำรบำดเจ็บ 
หรือควำมเสียหำยต่อทรัพย์สินของบุคคลภำยนอก 

ประเภท 4:    ให้ควำมคุ้มครองเฉพำะควำมรับผิดตำมกฎหมำยต่อทรัพย์สินของบุคคลภำยนอก
เท่ำนั้น 

ประเภท 5:  เป็นกำรคุ้มครองแบบประเภท2 หรือประเภท3 เพิ่มเติมด้วยควำมคุ้มครองต่อ
ควำมเสียหำยของรถยนต์อันเนื่องมำจำกกำรชนกับยำนพำหนะทำงบก  
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4. การประกนัภัยเบ็ดเตลด็ (Miscellaneous Insurance) 
  กำรประกันภัยเบ็ดเตล็ดให้ควำมคุ้มครองควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยภำยใต้ กรมธรรม์
ที่นอกเหนือจำก 3 ประเภทแรก  โดยสำมำรถแบ่งได้ ดังนี้  

  4.1 การประกนัภัยทีใ่ห้ความคุ้มครองเกีย่วกบับุคคล 
4.1.1  การประกนัภัยอุบัติเหตุกลุ่ม (Group Personal Accident Insurance) 
         คุ้มครองกำรเสียชีวิต กำรสูญเสียอวัยวะ  และทุพพลภำพ รวมทั้งค่ำรักษำพยำบำล ให้กับผู้      

เอำประกันภัยรำยกลุ่ม อันเนื่องมำจำกกำรประสบอุบัติเหตุตำมข้อก ำหนดในเงื่อนไขที่ระบุ
ไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย 

4.1.2   การประกนัภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล  (Individual Personal Accident Insurance) 
        คุ้มครองกำรเสียชีวิต กำรสูญเสียอวัยวะ และทุพพลภำพ รวมทั้งค่ำรักษำพยำบำล ให้กับผู้เอำ

ประกันภัย อันเนื่องมำจำกกำรประสบอุบัติเหตุตำมข้อก ำหนดในเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
กรมธรรม์ประกันภัย 

4.1.3  การประกนัภัยอุบัติเหตุส าหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา (Student Group Personal   
Accident Insurance) 

        คุ้มครองกำรเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และทุพพลภำพ รวมทั้งค่ำรักษำพยำบำลให้กับนักเรียน 
นิสิต นักศึกษำ ของสถำนศึกษำที่เอำประกันภัยอันเนื่องมำจำกกำรประสบอุบัติเหตุตำม
ข้อก ำหนดในเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย 

4.1.4   การประกนัภัยอุบัติเหตุเดินทางส าหรับบุคคลและกลุ่มทัว่ไป (Travel Accident              
Insurance For Individual or Group of Tourists) 

        คุ้มครองกำรเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ   สำยตำ  หรือทุพพลภำพถำวรสิ้นเชิง รวมทั้งค่ำ
รักษำพยำบำลให้กับผู้เอำประกันภัยอันเนื่องมำจำกกำรประสบอุบัติเหตุในระหว่ำงกำร
เดินทำง ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ภำยในระยะเวลำกำรเดินทำงที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
ประกันภัย   

4.1.5  การประกนัภัยการเดินทางต่างประเทศ (Comprehensive Travel Accident Insurance) 
        คุ้มครองกำรเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และทุพพลภำพถำวรสิ้นเชิง รวมทั้งค่ำรักษำพยำบำล

จำกอุบัติเหตุและกำรเจ็บป่วย เงินชดเชยรำยวันระหว่ำงรักษำตัวในโรงพยำบำล กำรสูญ
หำย/กำรล่ำช้ำของกระเป๋ำเดินทำงและทรัพย์สินส่วนตัวที่อยู่ในกระเป๋ำเดินทำง กำรบอกเลิก
กำรเดินทำง กำรลดจ ำนวนวันเดินทำง ควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอก ควำมล่ำช้ำของ
เที่ยวบิน กำรจี้เคร่ืองบิน ขณะที่เดินทำงไปต่ำงประเทศตำมระยะเวลำกำรเดินทำงที่ระบุไว้
ในกรมธรรม์ประกันภัย 
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4.1.6  การประกนัภัยชดเชยรายได้ระหว่างพกัรักษาตัวในโรงพยาบาล (Hospital Income  
Insurance) 

        ชดเชยผลประโยชน์เป็นเงินสดรำยวัน ในกรณีที่ผู้เอำประกันภัยต้องเข้ำพักรักษำตัวใน
โรงพยำบำลในฐำนะคนไข้ใน อันเนื่องมำจำกอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย 

4.1.7   การประกนัภัยโรคมะเร็ง (Cancer Insurance) 
คุ้มครองกำรเกิดโรคมะเร็งเมื่อตรวจพบว่ำเป็นมะเร็งเป็นคร้ังแรก ยกเว้นที่ระบุไว้ใน
ข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัย โดยบริษัทฯ จะจ่ำยผลประโยชน์ตำมจ ำนวนเงินที่เอำ
ประกันภัย 

4.1.8   การประกนัภัยอุบัติเหตุและสุขภาพกลุ่ม (Group Accident and Health Insurance) 
คุ้มครองเกี่ยวกับค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำพยำบำล รวมทั้งผลประโยชน์ต่ำงๆตำมที่ระบุไว้ใน
กรมธรรม์ประกันภัยให้กับผู้เอำประกันภัยรำยกลุ่ม อันเนื่องมำจำกกำรประสบอุบัติเหตุ 
หรือเจ็บป่วย ที่มิได้ระบุไว้ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัย 

4.1.9   การประกนัภัยอุบัติเหตุและสุขภาพบุคคล (Personal Accident and Health Insurance) 
คุ้มครองเกี่ยวกับค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำพยำบำล รวมทั้งผลประโยชน์ต่ำงๆตำมที่ระบุไว้ใน
กรมธรรม์ประกันภัยให้กับผู้เอำประกันภัย อันเนื่องมำจำกกำรประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย 
ที่มิได้ระบุไว้ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัย 

 4.1.10 การประกนัภัยพทิกัษ์โรคร้ายแรง (Critical Illness Insurance) 
คุ้มครองกำรเจ็บป่วยด้วยโรคร้ำยแรงที่เกิดขึ้นโดยทำงตรงหรือโดยทำงอ้อม  และได้รับกำร
วินิจฉัยจำกแพทย์เป็นคร้ังแรก  ยกเว้นที่ระบุไว้ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัย  โดย
บริษัทฯ  จะชดเชยผลประโยชน์เต็มจ ำนวนของเงินเอำประกันภัย  และผลประโยชน์ค่ำ
รักษำต่อเน่ืองเป็นรำยเดือนจำกโรคร้ำยแรงดังกล่ำว 

 4.1.11 การประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ (Travel Accident Insurance 
for Tour Operators and Guides) 
คุ้มครองกำรเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภำพถำวรสิ้นเชิง และค่ำรักษำพยำบำลของ
คณะนักท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์ อันเน่ืองมำจำกกำรประสบอุบัติเหตุในระหว่ำงกำรเดินทำง
ท่องเที่ยว ภำยในระยะเวลำกำรเดินทำงที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย 

 4.1.12 การประกันภัยผู้โดยสารเรือส าหรับโดยสาร (Boat Passenger Personal Accident               
Insurance) 
คุ้มครองกำรเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ  สำยตำ หรือทุพพลภำพถำวรสิ้นเชิง รวมทั้งค่ำ
รักษำพยำบำลให้กับผู้โดยสำรที่ประสบอุบัติเหตุเนื่องจำกกำรใช้บริกำรเรือโดยสำร และ
สำมำรถขยำยควำมคุ้มครองเพิ่มถึงคนประจ ำเรือได้ ตำมข้อก ำหนดในเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
กรมธรรม์ประกันภัย 
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4.1.13 การประกนัภัย 200 ส าหรับรายย่อย (ไมโครอนิชัวร์รันส์) (PA 200 (Microinsurance)) 
                      คุ้มครองกำรเสียชีวิต สูญเสียมือ เท้ำ เสียสำยตำ หรือทุพพลภำพถำวรสิ้นเชิง  เนื่องจำก

อุบัติเหตุรวมถึงกำรขับขี่หรือโดยสำรรถจักรยำนยนต์ และคุ้มครองค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน
ศพกรณีเสียชีวิตจำกเจ็บป่วย 

4.2 การประกนัภัยทีใ่ห้ความคุ้มครองเกีย่วกบัทรัพย์สิน 
4.2.1 การประกนัภัยความเส่ียงภัยทรัพย์สิน (Accidental Damage (Property) Insurance) 

คุ้มครองควำมสูญเสีย   หรือเสียหำยต่อตัวอำคำร  ทรัพย์สินในอำคำร  เคร่ืองจักร    รวมถึง  
สตอ๊กสินค้ำ อันเกิดจำกเหตุใดๆที่มิได้ระบุไว้ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัย ภำยใน
ระยะเวลำเอำประกันภัย 

4.2.2 การประกนัภัยโจรกรรม (Burglary Insurance) 
คุ้มครองควำมสูญเสีย หรือเสียหำยต่อทรัพย์สินที่เอำประกันภัยอันเนื่องมำจำกกำรถูกลัก
ทรัพย์โดยบุคคลใดๆที่มิได้ระบุไว้ในข้อยกเว้น  รวมทั้งควำมเสียหำยต่อตัวอำคำรที่เก็บ
ทรัพย์สินที่เอำประกันภัย 

4.2.3  การประกนัภัยการเส่ียงภัยทุกชนิด (All Risks Insurance) 
คุ้มครองควำมสูญเสีย หรือเสียหำยต่อทรัพย์สินที่เอำประกันภัยอันเนื่องมำจำกอุบัติเหตุใดๆ
ที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัย 

4.2.4  การประกนัภัยกระจก (Plate Glass Insurance) 
คุ้มครองกำรแตกหักของกระจกอันเนื่องมำจำกอุบัติเหตุที่มิได้ระบุไว้ในข้อยกเว้นของ
กรมธรรม์ประกันภัย  

4.2.5  การประกนัภัยส าหรับเงิน (Money Insurance) 
คุ้มครองควำมสูญเสียของเงินสด เช็ค พันธบัตร ธนำณัติ หรือทรัพย์สินอ่ืนๆจำกกำรชิง
ทรัพย์ ปล้นทรัพย์ กำรโจรกรรมเงินจำกตู้นิรภัยหรือห้องนิรภัยที่อยู่ในสถำนที่เอำประกันภัย 
หรืออยู่ในระหว่ำงกำรขนส่งรวมถึงควำมเสียหำยต่อตู้นิรภัย หรือห้องนิรภัยของผู้เอำ
ประกันภัย 

4.2.6  การประกนัภัยแผ่นป้ายโฆษณา (Neon Sign Insurance) 
คุ้มครองควำมเสียหำยต่อแผ่นป้ำยหรือไฟนีออนโฆษณำ   เนื่องจำกไฟไหม้  ฟ้ำผ่ำ  ระเบิด  
ลักทรัพย์  หรืออุบัติเหตุซึ่งเกิดจำกภำยนอก รวมถึงควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอก  

4.2.7  การประกนัภัยเบ็ดเสร็จคุ้มครองผู้ค้าอญัมณ ี(Jewelry Block Insurance) 
คุ้มครองครองควำมสูญเสีย หรือเสียหำยต่อ เพชรพลอย อัญมณี ทองค ำ ทองค ำขำว ทอง
แท่ง เงินแท่ง นำฬิกำ และทรัพย์สินอ่ืนๆ รวมถึงสต๊อกสินค้ำของผู้ค้ำอัญมณี ที่ระบุไว้ใน
หน้ำตำรำงกรมธรรม์ประกันภัย อันเกิดจำกอุบัติเหตุใดๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อยกเว้นของ
กรมธรรม์ประกันภัย  
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4.2.8  การประกนัภัยทรัพย์สินคุ้มครองการก่อการร้าย (Terrorism Insurance) 
คุ้มครองควำมสูญเสีย หรือเสียหำยของทรัพย์สินที่เอำประกันภัย อันมีสำเหตุมำจำก   ภัยก่อ
กำรร้ำย กำรถูกปำระเบิด หรือถูกวำงระเบิดโดยบุคคลภำยนอก  

4.2.9  การประกนัภัยร้านทอง (Gold Shop Insurance) 
คุ้มครองควำมสูญหำยของทองค ำที่มีไว้เพื่อจ ำหน่ำย รวมถึงควำมเสียหำยต่อตัวอำคำร ตู้
นิรภัย กระจก เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองใช้และอุปกรณ์ต่ำง ๆ ตู้แสดงทองค ำ  และชดเชย
ผลประโยชน์กำรเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สำยตำ หรือทุพพลภำพถำวรสิ้นเชิง และค่ำ
รักษำพยำบำลแก่ผู้เอำประกันภัย  บุคคลในครอบครัวของผู้เอำประกันภัย ลูกจ้ำง และลูกค้ำ 
อันเกิดจำกกำรชิงทรัพย์ กำรปล้นทรัพย์ กำรวิ่งรำวทรัพย์ 

4.2.10 การประกนัภัยทรัพย์สินคุ้มครองภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบ (Political Violence for 
Property Insurance) 
คุ้มครองทรัพย์สินที่เอำประกันภัยเมื่อได้รับควำมเสียหำยทำงกำยภำพโดยตรงจำกสำเหตุ
กำรนัดหยุดงำน (Strike)  กำรจลำจล (Riot) กำรก่อวินำศกรรม (Sabotage) กำรกระท ำอันมี
เจตนำร้ำย (Malicious Act) เพื่อผลทำงกำรเมือง ศำสนำ หรือลัทธินิยม หรือกำรก่อควำม
วุ่นวำยทำงกำรเมือง (Civil Commotion) และกำรก่อกำรร้ำย (Terrorism) รวมถึงกำร
โจรกรรมอันเกิดจำกกำรลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ วิ่งรำวทรัพย์ ที่เกิดขึ้นระหว่ำง หรือ
ต่อเน่ืองภำยหลังจำกเหตุกำรณ์ควำมไม่สงบ 

4.2.11 การประกนัภัยส าหรับการขยายระยะเวลาการรับประกนัของอุปกรณ์เคร่ืองใช้ 
            (Appliance Extended Warranty Insurance) 
 คุ้มครองค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อมแซมทรัพย์สินที่เอำประกันภัยที่ได้รับควำมเสียหำย อันเกิด

จำกควำมบกพร่องของอุปกรณ์เคร่ืองใช้ในกำรใช้งำนปกติ หรือควำมผิดพลำดจำกผู้ผลิต 
โดยเกิดขึ้นหลังจำกระยะเวลำรับประกันของผู้ผลิตสิ้นสุดลง 

4.2.12 การประกนัภัยเพือ่ผู้ให้เช่าซ้ือและผู้เช่าซ้ือรถจักรยานยนต์ (Motorcycle Insurance For 
Lessor And Lessee) 
คุ้มครองกำรสูญหำย หรือเสียหำยโดยสิ้นเชิงที่เกิดขึ้นกับรถจักรยำนยนต์ ในระหว่ำง
ระยะเวลำเอำประกันภัย ขยำยควำมคุ้มครองถึงกำรสูญหำยจำกกำรฉ้อฉล  และกำรเสียชีวิต
ของผู้ขับขี่ 

 4.3  การประกนัภัยทีใ่ห้ความคุ้มครองเกีย่วกบังานวศิวกรรม 
4.3.1  การประกนัภัยการเส่ียงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมา (Contractors’ All Risks Insurance) 

คุ้มครองควำมเสียหำยต่องำนก่อสร้ำง เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ เคร่ืองจักรกลที่ใช้ในกำรก่อสร้ำง 
วัสดุที่ใช้ในกำรก่อสร้ำง รวมทั้งค่ำขนย้ำยซำกปรักหักพัง ค่ำสถำปนิก วิศวกรที่ปรึกษำ อัน
เนื่องมำจำกสำเหตุใดๆก็ตำมที่อยู่นอกเหนือจำกข้อยกเว้น ซึ่งเกิดในระหว่ำงกำรก่อสร้ำง
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หรืออำจรวมถึงระยะเวลำบ ำรุงรักษำ และขยำยรวมถึงควำมรับผิดตำมกฎหมำยต่อ
บุคคลภำยนอกเนื่องจำกปฏิบัติงำนก่อสร้ำงดังกล่ำว 

4.3.2  การประกนัภัยการติดตั้งเคร่ืองจักร (Erection All Risks Insurance) 
คุ้มครองควำมเสียหำยต่อเคร่ืองจักรที่ก ำลังติดตั้ง หรือก ำลังทดสอบเดินเคร่ือง อัน
เนื่องมำจำกอุบัติเหตุหรือสำเหตุใดๆก็ตำมที่อยู่นอกเหนือจำกข้อยกเว้น และขยำยรวมถึง
ควำมรับผิดตำมกฎหมำยต่อบุคคลภำยนอก 

 4.3.3  การประกนัภัยหม้อก าเนิดไอน า้และถังอดัความดัน (Boiler & Pressure Vessel              
Insurance) 
คุ้มครองควำมเสียหำยของหม้อน้ ำจำกกำรระเบิด  ฟุบแฟบ  เนื่องจำกแรงอัดภำยใน หรือ
แรงดันภำยนอก  และขยำยรวมถึงควำมรับผิดตำมกฎหมำยต่อบุคคลภำยนอก 

4.3.4  การประกนัภัยเคร่ืองอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์ (Electronic Equipment Insurance) 
คุ้มครองควำมเสียหำยของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ที่ใช้
เพื่อบันทึกข้อมูล อันเนื่องมำจำกอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยเฉียบพลัน ขยำยรวมถึงค่ำใช้จ่ำยที่
เพิ่มขึ้นอันเกิดจำกกำรใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อ่ืนที่น ำมำทดแทนเคร่ืองที่ได้รับควำม
เสียหำย 

             4.3.5   การประกนัภัยเคร่ืองจักรทีใ่ช้ในการก่อสร้าง (Contractors’ Plant All Risks Insurance) 
คุ้มครองเคร่ืองจักรที่ใช้ในกำรก่อสร้ำง อันเนื่องมำจำกไฟไหม้ ฟ้ำผ่ำ โจรกรรม กำร
ออกแบบผิดพลำด รวมถึงอุบัติเหตุอ่ืนๆและภัยธรรมชำติ 

4.3.6  การประกนัภัยเคร่ืองจักร (Machinery Breakdown Insurance) 
คุ้มครองควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นโดยฉับพลันของเคร่ืองจักร อันเนื่องมำจำกกำรหล่อ หรือกำร
ใช้วัสดุที่ไม่มีคุณภำพ ควำมบกพร่องในกำรออกแบบ ควำมบกพร่องในกำรติดตั้ง กำร
ระเบิดในทำงฟิสิกส์ ไฟฟ้ำลัดวงจร พำยุหรือเหตุอ่ืนใดซึ่งมิได้ระบุยกเว้นไว้ในกรมธรรม์
ประกันภัย 

4.4    การประกนัภัยทีใ่ห้ความคุ้มครองเกีย่วกบัความรับผิดตามกฎหมาย 
 4.4.1  การประกนัภัยความรับผดิต่อบุคคลภายนอก (Public Liability Insurance) 

คุ้มครองควำมรับผิดตำมกฎหมำยของผู้เอำประกันต่อกำรสูญเสียชีวิต ควำมบำดเจ็บ หรือ
ทรัพย์สินของบุคคลภำยนอกที่มิได้เป็นลูกจ้ำง หรือบุคคลภำยในครอบครัวของผู้เอำ
ประกันภัย ที่เกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุอันเกี่ยวกับกิจกำรหรือธุรกิจของผู้เอำประกันภัย 

  
 4.4.2  การประกนัภัยความรับผดิของนายจ้าง (Employer’s Liability Insurance) 

คุ้มครองควำมรับผิดของนำยจ้ำงที่มีต่อลูกจ้ำง ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ใน
กรณีถูกฟ้องร้องเรียกค่ำชดเชย เนื่องจำกควำมประมำทเลินเล่อของนำยจ้ำงในกำรละเลยกำร
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ดูแลเอำใจใส่สภำพควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนของลูกจ้ำงตำมสมควร ท ำให้ลูกจ้ำงได้รับ
บำดเจ็บ เสียชีวิตหรือทุพพลภำพ 

4.4.3  การประกันภัยความรับผิดส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ (Medical Malpractice 
Liability Insurance) 
คุ้มครองควำมรับผิดตำมกฎหมำยของผู้ประกอบวิชำชีพแพทย์ อันเกิดจำกควำมผิดพลำด 
ละเลย หรือขำดควำมระมัดระวัง ในกำรประกอบวิชำชีพของแพทย์  เป็นเหตุให้ผู้ป่วย
บำดเจ็บทำงร่ำงกำยหรือจิตใจ หรือเสียชีวิต 

4.4.4  การประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพส าหรับโรงพยาบาล  (Medical Malpractice    
Insurance (Institution)) 
คุ้มครองควำมรับผิดตำมกฎหมำยของผู้ประกอบวิชำชีพของโรงพยำบำล อันเกิดจำกควำม
ผิดพลำด ละเลย หรือขำดควำมระมัดระวังในกำรประกอบวิชำชีพของโรงพยำบำล ซึ่งท ำให้
ผู้ป่วยบำดเจ็บทำงร่ำงกำยหรือจิตใจ หรือเสียชีวิต 

 4.4.5  การประกนัภัยความรับผดิทางวชิาชีพส าหรับสถาปนิกและวศิวกร 
    (Professional Liability Insurance For Architects and Engineers) 
  คุ้มครองควำมรับผิดตำมกฎหมำยของผู้ประกอบวิชำชีพสถำปนิกและวิศวกรอันเกิดจำก

ควำมผิดพลำด ละเลย ขำดควำมระมัดระวัง  หรือประมำทเลินเล่อในกำรประกอบวิชำชีพ
สถำปนิก และวิศวกร ส่งผลให้เกิดควำมเสียหำยต่อบุคลภำยนอก ทรัพย์สิน และงำน
ก่อสร้ำงต่ำงๆ   

4.4.6  การประกนัภัยความรับผดิของผู้บริหารและเจ้าหน้าที ่ (Directors’  and  Officers’  Liability 
Insurance) 

       คุ้มครองควำมรับผิดตำมกฎหมำยของกรรมกำร  ผู้บริหำร พนักงำนหรือลูกจ้ำงอัน
เน่ืองมำจำกควำมผิดพลำดในกำรปฏิบัติหน้ำที่ 

 4.4.7  การประกนัภัยเงินทดแทนแรงงาน (Workmen’s Compensation Insurance) 
                คุ้มครองควำมรับผิดตำมกฎหมำยของนำยจ้ำงเกี่ยวกับกำรจ่ำยเงินทดแทนแรงงำน เมื่อ

ลูกจ้ำงประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยขณะปฏิบัติหน้ำที่จะได้รับกำรทดแทนตำมสิทธิที่
ก ำหนดไว้ในกฎหมำยแรงงำนและกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ 

4.4.8  การประกนัภัยความรับผดิตามกฎหมายอนัเกดิจากการประกอบกจิการควบคุม ประเภท 
ที ่3 ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน า้มันเช้ือเพลงิ  (Oil Service Station Insurance) 

   คุ้มครองควำมรับผิดตำมกฎหมำยของผู้เอำประกันภัย อันเนื่องมำจำกอัคคีภัยหรือกำรระเบิด
จำกกำรประกอบกิจกำรน้ ำมันเชื้อเพลิง, ก๊ำซปิโตเลียมเหลว, ก๊ำซธรรมชำติ หรือกำรจัดเก็บ
น้ ำมันเชื้อเพลิง, ก๊ำซปิโตเลียมเหลว, ก๊ำซธรรมชำติ ในสถำนที่ประกอบกำร เป็นผลให้เกิด
ควำมสูญเสียหรือเสียหำยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ที่ได้รับควำมเสียหำย 
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 4.4.9  การประกนัภัยความรับผดิตามกฎหมายที่เกิดจากความบกพร่องในการปฏิบัติงานไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานการตรวจสอบตามกฎหมายในฐานะผู้ตรวจสอบอาคาร (Building 
Inspector Insurance) 

    คุ้มครองควำมรับผิดตำมกฎหมำยของผู้ตรวจสอบอำคำร อันเกิดจำกกำรปฏิบัติงำนที่ไม่
เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำรตรวจสอบตำมกฎหมำยในฐำนะผู้ตรวจสอบอำคำร และ
ส่งผลให้เกิดควำมสูญเสียหรือเสียหำยต่อชีวิตและ/หรือทรัพย์สินของบุคคลภำยนอก 

4.4.10 การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อความเสียหายที่เกิดขึน้จากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย          
(Legal Liability Insurance From Unsafe Product) 
คุ้มครองควำมรับผิดตำมกฎหมำยของผู้เอำประกันภัย ต่อผู้เสียหำยอันสืบเนื่องหรือเป็นผล
มำจำกผลิตภัณฑ์ที่เอำประกันภัยเป็นสินค้ำที่ไม่ปลอดภัย ท ำให้เกิดควำมสูญเสียต่อชีวิต 
ร่ำงกำย สุขภำพ อนำมัย และทรัพย์สินของผู้เสียหำย รวมทั้งค่ำใช้จ่ำยในกำรต่อสู้คดีที่ได้รับ
กำรยินยอมเป็นลำยลักษณ์อักษรจำกบริษัท 

 4.4.11 การประกนัภัยความรับผดิตามกฎหมายจากการขนส่งวตัถุอนัตรายทางบก 
 (Transportation Of Hazard Material Liability Insurance) 

คุ้มครองควำมรับผิดตำมกฎหมำยของผู้เอำประกันภัย อันเกิดจำกกำรร่ัวไหล กำรระเบิด 
หรือกำรติดไฟของวัตถุอันตรำยที่ท ำกำรขนส่งโดยผู้เอำประกันภัยและส่งผลให้เกิดควำม
สูญเสียหรือเสียหำย ต่อชีวิต ร่ำงกำย อนำมัย และ/หรือทรัพย์สินของบุคคลภำยนอก รวมทั้ง
ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆในกำรบรรเทำควำมเสียหำยและกำรฟื้นฟูให้กลับสู่สภำพเดิม 

 4.5  การประกนัภัยทีใ่ห้ความคุ้มครองเกีย่วกบัภัยอื่นๆ 
  4.5.1 การประกนัภัยความซ่ือสัตย์ของลูกจ้าง (Fidelity Guarantee Insurance) 

คุ้มครองควำมเสียหำยทำงกำรเงินที่เกิดขึ้นแก่นำยจ้ำง ในกรณีที่ลูกจ้ำงทุจริต หรือยักยอก
เงิน หรือตรำสำรทำงกำรเงินของนำยจ้ำง 

4.5.2 การประกนัภัยอสิรภาพ (Bail Bond Insurance) 
เป็นกรมธรรม์ประกันภัยส ำหรับผู้เอำประกันภัยน ำไปใช้เป็นหลักประกันในกำรขอประกัน
ตัวต่อเจ้ำพนักงำนในกรณีที่ผู้เอำประกันภัยถูกด ำเนินคดี และถูกควบคุมตัวในคดีอำญำ อัน
เน่ืองมำจำกกระท ำผิดโดยประมำท แบ่งเป็นก่อนกระท ำควำมผิดและหลังกระท ำควำมผิด 

4.5.3 การประกนัภัยสินเช่ือทางการค้า (Trade Credit Insurance) 
คุ้มครองควำมเสียหำยของผู้ขำยสินค้ำในกรณีที่ส่งสินค้ำไปยังลูกค้ำ/ผู้ซื้อสินค้ำแล้วไม่ได้
รับช ำระค่ำสินค้ำ อันเนื่องมำจำกควำมเสี่ยงทำงกำรค้ำ และควำมเสี่ยงทำงกำรเมือง 
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 4.5.4  การประกนัภัยส าหรับผู้จัดงาน (Event Cancellation Insurance) 
คุ้มครองค่ำใช้ต่ำงๆจ่ำยที่สูญเสียไปเนื่องจำกกำรหยุดชะงัก ยกเลิก เลื่อนกำรจัดงำน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถำนที่จัดงำน เนื่องจำกเหตุกำรณ์ที่อยู่นอกเหนือกำรควบคุมของผู้ เอำ
ประกันภัย   รวมถึงกำรชดเชยกำรลดลงของผลก ำไรจำกสำเหตุดังกล่ำว 

 4.5.5  การประกนัภัยพร้อมสรรพส าหรับเจ้าบ้าน (Home Multicover Insurance) 
คุ้มครองควำมสูญเสีย หรือเสียหำยต่อตัวอำคำรและทรัพย์สินภำยในอำคำรอันมีสำเหตุจำก 
อัคคีภัย ฟ้ำผ่ำ ระเบิด น้ ำท่วม ยำนพำหนะหรือสัตว์พำหนะ  กำรไหลล้นหรือกำรแตกของ
แทงก์น้ ำ  โจรกรรม  และภัยธรรมชำติ  รวมถึงค่ำใช้จ่ำยพิเศษส ำหรับกำรเปลี่ยนที่พักอำศัย
ชั่วครำว กำรสูญเสียค่ำเช่ำ ควำมบำดเจ็บทำงร่ำงกำย และควำมเสียหำยของทรัพย์สิน
บุคคลภำยนอก รวมทั้งอุบัติเหตุส่วนบุคคลของผู้เอำประกันภัย และสมำชิกในครอบครัว 

 4.5.6  การประกนัภัยผู้เล่นกอล์ฟ  (Golfer’s Indemnity Insurance) 
คุ้มครองกำรบำดเจ็บ  เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภำพ ของผู้เอำประกันภัย รวมทั้ ง
ควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอก  อุปกรณ์กำรเล่นกอล์ฟ  กำรท ำโฮล-อิน-วัน และกำรแข่งขัน
เป็นทำงกำร 

 4.5.7  การประกนัภัยร้านค้า (Shop Multicover Insurance) 
คุ้มครองควำมเสียหำยของตัวอำคำร  และทรัพย์สินภำยในอำคำร  อันมีสำเหตุจำก ไฟไหม้ 
ฟ้ำผ่ำ  ระเบิด  กำรนัดหยุดงำน  ลมพำยุ  กำรถูกชนโดยยำนพำหนะ  และกำรแตกของแทงก์
น้ ำ  ควำมคุ้มครองนี้รวมถึงกำรโจรกรรม ควำมสูญเสียของเงินอันเกิดจำกกำรชิงทรัพย์ ปล้น
ทรัพย์ ควำมเสียหำยของกระจก ควำมบำดเจ็บ ทุพพลภำพ และกำรเสียชีวิตอันเกิดจำก
อุบัติเหตุ  

4.5.8   การประกันภัยความเส่ียงภัยทุกชนิดของตัวเคร่ืองบินและอะไหล่ (Aircraft Hull, Spares 
And Liability Insurance) 
คุ้มครองควำมเสียหำยต่อตัวเคร่ืองบินและอะไหล่ อันเนื่องมำจำกอุบัติเหตุ  รวมถึงควำม
รับผิดชอบตำมกฎหมำยต่อบุคคลภำยนอกอันเกิดจำกเคร่ืองบินที่เอำประกันภัย 

 4.5.9 การประกันอุบัติเหตุกลุ่มส าหรับลูกเรือและผู้บริหาร (Aviation Personal Accident 
Insurance) 
ชดเชยกำรเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และกำรบำดเจ็บของนักบินและลูกเรือ ขณะปฏิบัติหน้ำที่
อันเนื่องมำจำกอุบัติเหตุ 

4.5.10 การประกนัภัยผู้ค า้ประกนัเงินกู้ (Surety Bond Insurance) 
คุ้มครองในนำมของผู้เอำประกันภัย (ผู้ค้ ำประกัน) ให้กับผู้ให้กู้ ส ำหรับจ ำนวนเงินกู้     
ค้ำงช ำระเกินกว่ำ 2 งวดติดต่อกัน ตำมสัญญำค้ ำประกันที่ตกลงไว้ 
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 4.5.11 การประกนัภัยชดเชยผลประโยชน์จากอุบัติเหตุการใช้รถยนต์  (Motor Accident 
 Compensation Insurance) 

ชดเชยผลประโยชน์ให้แก่ผู้เอำประกันภัย ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุจำกกำรใช้รถยนต์ เป็นเหตุ
ให้ต้องเข้ำรักษำตัวเป็นผู้ป่วยใน  รวมถึงเงินชดเชยค่ำเดินทำงระหว่ำงซ่อมรถ  กำร
ประกันภัยโจรกรรมส ำหรับทรัพย์สินส่วนบุคคลที่อยู่ภำยในรถยนต์   และเงินปลอบขวัญ
กรณีรถเอำประกันภัยเป็นฝ่ำยถูก 

นอกเหนือจำกกำรประกันภัยชนิดต่ำงๆที่กล่ำวแล้วข้ำงต้น บริษัทฯ ยังอำจจัดหำหรือจัดท ำ
ประกันภัยชนิดอ่ืนๆ ให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคม สภำวะเศรษฐกิจ และมีควำมหลำกหลำย เพื่อ
สนองควำมต้องกำรของประชำชน 
ประกนัภัยต่อ  (Reinsurance) 

บริษัทฯ ได้ด ำเนินธุรกิจทั้งกำรเอำประกันภัยต่อ และรับประกันภัยต่อ ตำมพระรำชบัญญัติประกัน
วินำศภัย พ.ศ.2535 มำตรำ 31(2) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมตำมพระรำชบัญญัติประกันวินำศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2551   ได้ก ำหนดห้ำมมิให้มีจ ำนวนเงินเอำประกันภัยเกินกว่ำร้อยละ  10   ของเงินกองทุน  (Capital Fund)  
ท ำให้บริษัทฯ ต้องเอำประกันภัยต่อออกไป (Outward Reinsurance) เพื่อเพิ่มศักยภำพในกำรรับประกันที่มี
มูลค่ำสูง ๆ และช่วยลดควำมเสี่ยงภัยโดยกระจำยควำมเสี่ยงภัยของบริษัทฯ ในรูปแบบ ดังนี้คือ 

1. การเอาประกนัภัยต่อออกเฉพาะราย (Outward Facultative Reinsurance) 
เป็นกำรประกันภัยต่อแบบเป็นรำย ๆ และบริษัทประกันภัยต่อมีอิสระในกำรคัดเลือกรับงำน
โดยสำมำรถตอบรับหรือปฏิเสธได้เช่นเดียวกัน 

2. การประกนัภัยต่อออกตามสัญญา (Outward Treaty Reinsurance) 
เป็นสัญญำที่บริษัทรับประกันภัยต่อให้ควำมวำงใจ และให้อิสระในกำรจัดสรรงำนแก่บริษัท 
เอำประกันภัยต่อ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกำรท ำสัญญำประกันภัยต่อ 2 แบบคือ กำรประกันภัยต่อตำม
สัญญำแบบเป็นสัดส่วน (Proportional Treaty) และกำรประกันภัยต่อตำมสัญญำแบบไม่เป็น
สัดส่วน (Non-Proportional Treaty) 

ขณะเดียวกัน  บริษัทฯ มีกำรรับประกันภัยต่อ (Inward Reinsurance)  จำกบริษัทประกันภัย         
ทั้งภำยในและต่ำงประเทศ ในรูปแบบกำรรับประกันภัยต่อตำมสัญญำ (Inward Treaty Reinsurance)    และ
รับประกันภัยต่อเฉพำะรำย (Inward Facultative Reinsurance) 

นโยบายในการรับประกนัภัย 

ในปี 2558 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) มีนโยบำยในกำรรับประกันภัย ดังนี้  
1. พิจำรณำรับประกันภัยตำมควำมเสี่ยงภัย และก ำหนดเงื่อนไขควำมคุ้มครอง, อัตรำเบี้ยประกันภัย 

และควำมรับผิดชอบส่วนแรกให้เหมำะสมกับควำมเสี่ยงภัยที่แท้จริง โดยมุ่งเน้นงำนที่มีควำมเสี่ยงภัยต่ ำถึง
ปำนกลำง  
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2. พิจำรณำรับประกันส ำหรับควำมเสี่ยงภัยทำงธรรมชำติ  เช่น แผ่นดินไหว น้ ำท่วม ลมพำยุ อย่ำง
เคร่งครัด โดยก ำหนดจ ำนวนควำมคุ้มครองที่เหมำะสมกับควำมเสี่ยงภัยในแต่ละพื้นที่นั้น ๆ  

3. ไม่แข่งขันทำงด้ำนรำคำที่ไม่คุ้มกับควำมเสี่ยงภัย  
4. จัดท ำ Risk Survey เพื่อประเมินควำมเสี่ยงภัยรวมถึงจัดท ำข้อเสนอแนะและติดตำมผลกำร

ปรับปรุงควำมเสี่ยงภัย ตำมระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด  
การตั้งส ารองค่าสินไหมทดแทน 

บริษัทฯได้มีกำรต้ังเงินส ำรองค่ำสินไหมทดแทนซึ่งประกอบด้วย เงินส ำรองที่จัดสรรส ำหรับควำม
เสียหำยที่บริษัทฯได้รับรู้แล้ว  เงินส ำรองส ำหรับควำมเสียหำยที่ยังไม่ได้รับรำยงำน เงินส ำรองส ำหรับควำม
เสียหำยที่ไม่ได้บันทึก  พัฒนำกำรค่ำสินไหมเพิ่มลดในอนำคต  และ เงินส ำรองค่ำสินไหมทดแทนส ำหรับ
ควำมเสียหำยที่ปิดไปแล้วและอำจมีกำรร้ือฟื้นขึ้นมำใหม่อีกคร้ัง ด้วยวิธีกำรมำตรฐำนสำกลตำมหลักกำร
คณิตศำสตร์ประกันภัย ภำยใต้ประกำศของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจ
ประกันภัย ในพระรำชบัญญัติประกันวินำศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
ปัจจัยทีม่ีผลกระทบต่อโอกาส หรือข้อจ ากดัการประกอบธุรกจิ ปี 2558 

 1. แม้สถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองจะมีเสถียรภำพมำกขึ้น  ท ำให้โครงกำรก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน

ด้ำนคมนำคมสำมำรถด ำเนินกำรต่อไปได้  แต่ขั้นตอนและกระบวนกำรต่ำง ๆ ที่มีมำกมำย เช่น กำรท ำ EIA 

กำรรออนุมัติจำกคณะรัฐมนตรี  กำรเวนคืนที่ดิน ฯลฯ  ได้ส่งผลให้กำรประกวดรำคำและกำรเบิกจ่ำย

งบประมำณเป็นไปอย่ำงล่ำช้ำ ไม่เป็นไปตำมที่ได้คำดหวังว่ำเบี้ยประกันภัยจำกกำรรับประกันกำรก่อสร้ำง

โครงสร้ำงพื้นฐำนจะช่วยสนับสนุนธุรกิจประกันภัยได้ในปี 2558 

2. ก ำลังซื้อของเกษตรกรซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศยังคงอยู่ในระดับต่ ำ  เนื่องจำกรำคำ

ผลผลิตทำงกำรเกษตรที่เป็นสินค้ำส่งออกส ำคัญของประเทศ ได้แก่ ข้ำว ยำงพำรำ มันส ำปะหลังยังคงตกต่ ำ

อย่ำงต่อเนื่อง ตลอดจนภำวะภัยแล้งที่ส่งผลต่อพื้นที่กำรเกษตรเป็นบริเวณกว้ำง  ส่งผลต่อก ำลังซื้อใน

ภูมิภำคซึ่งต้องพึ่งพำภำคกำรเกษตรเป็นหลัก 

 3. ดัชนีตลำดหลักทรัพย์มีควำมผันผวนและปรับตัวลดลง จำกกำรชะลอตัวของเศรษฐกิจไทยและ

ควำมไม่แน่นอนของภำวะเศรษฐกิจโลก อันเนื่องจำกอัตรำกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจของประเทศต่ำง ๆ 

ยังอยู่ในระดับต่ ำ รำคำน้ ำมันที่ลดลงอย่ำงต่อเน่ือง ตลอดจนปัญหำผู้อพยพเข้ำสู่ยุโรป และกำรก่อกำรร้ำยใน

พื้นที่ต่ำง ๆ ทั่วโลกรวมทั้งบริเวณแยกรำชประสงค์ในประเทศไทย ส่งผลให้พอร์ตกำรลงทุนของบริษัท

ประกันภัยมีควำมผันผวน และไม่สำมำรถคำดหวังผลตอบแทนที่สูงมำกได้ 

4. ผลกระทบจำกนโยบำยรถคันแรกของรัฐบำลที่ท ำให้ยอดจ ำหน่ำยรถยนต์เพิ่มขึ้นมำกในช่วงปี 

2555-2556  และส่งผลกระทบต่อก ำลังซื้อรถยนต์ใหม่ในปีต่อ ๆ มำ โดยยอดจ ำหน่ำยรถยนต์ในปี 2558 
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ลดลงจำกปีก่อนหน้ำถึงร้อยละ 14.9  และเป็นกำรเติบโตติดลบเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน ส่งผลอย่ำงยิ่งต่อปริมำณ

เบี้ยประกันภัยรถยนต์ซึ่งมีสัดส่วนถึงร้อยละ 60  ของเบี้ยประกันภัยทั้งหมดในธุรกิจประกันวินำศภัย 

5. อัตรำค่ำแรง ค่ำอะไหล่ของอู่ซ่อมที่เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่องร้อยละ 7-10 ต่อปี  แม้จะเป็นช่วงภำวะ

เศรษฐกิจชะลอตัว ส่งผลกระทบต่ออัตรำค่ำสินไหมทดแทนของประกันภัยรถยนต์ที่ปรับเพิ่มสูงขึ้น 

ในขณะที่อัตรำเบี้ยประกันภัยรถยนต์มีกำรแข่งขันสูงมำกด้ำนรำคำ 

6. อัตรำเบี้ยประกันภัยทรัพย์สินปรับลดลง เนื่องจำกอัตรำเบี้ยประกันภัยต่อในตลำดโลกยังคง 

ปรับตัวลดลงอย่ำงต่อเน่ือง จำกกำรที่ไม่มีภัยธรรมชำติขนำดใหญ่เกิดขึ้นประเทศไทยนับตั้งแต่น้ ำท่วมใหญ่

ในปี 2554 และตลำดประกันภัยต่อของโลกยังคงมีกำรแข่งขันด้ำนรำคำอย่ำงรุนแรง จำกสภำวะเศรษฐกิจ

ของโลกที่ยังอยู่ในภำวะชะลอตัว และกำรเข้ำมำแข่งขันในตลำดรับประกันภัยต่อของ Hedge Fund และ

กองทุนต่ำง ๆ เพิ่มเติมจำกบริษัทรับประกันภัยต่อที่มีอยู่เดิม 

2.2 การตลาดและการแข่งขัน 

1. นโยบายการตลาดของผลิตภัณฑ์และบริการ 

ก ำลังซื้อของประชำชนยังคงอยู่ในระดับต่ ำในปี 2558 จำกปัจจัยลบต่ำง ๆ ที่สืบเนื่องมำจำกปี 2557 

ได้แก่ ภำคธุรกิจชะลอกำรลงทุนและกำรจ้ำงงำน ปัญหำหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง นอกจำกนี้ รำคำ

สินค้ำเกษตรหลำยชนิด เช่น ข้ำว ยำงพำรำ มันส ำปะหลัง ยังคงตกต่ ำอย่ำงต่อเนื่อง ซ้ ำเติมด้วยภำวะภัยแล้ง

อย่ำงรุนแรงส่งผลอย่ำงยิ่งต่อก ำลังซื้อในภูมิภำคซึ่งต้องพึ่งพิงกับรำคำสินค้ำเกษตร จำกปัจจัยดังกล่ำวท ำให้

บริษัทประกันภัยต่ำง ๆ มีกำรแข่งขันด้ำนรำคำที่รุนแรงมำกขึ้นโดยเฉพำะประกันภัยรถยนต์ที่มีส่วนแบ่ง

ตลำดมำกสุด โดยจะมีทั้งในรูปแบบของกำรแข่งลดรำคำเพื่อแย่งชิงลูกค้ำ , กำรออกกรมธรรม์ประกันภัย

รถยนต์เบี้ย Single Rate  เพื่อให้ง่ำยและสะดวกในกำรน ำเสนอขำยแก่ลูกค้ำ กำรขยำยงำนผลิตภัณฑ์

ประกันภัยรำคำประหยัดเพื่อตอบสนองก ำลังซื้อของกลุ่มเป้ำหมำยที่ลดลง เช่น ประกันภัยรถยนต์ 2+ และ 

3+ ส ำหรับผู้ที่ต้องกำรลดภำระค่ำใช้จ่ำยในกำรท ำประกันภัยชั้น 1 รวมทั้งกำร Segmentation คัดเลือกลูกค้ำ

ที่มีควำมเสี่ยงต่ ำและเสนอส่วนลดเบี้ยประกันภัยแก่ลูกค้ำเฉพำะกลุ่ม เป็นต้น 

แนวทำงกำรท ำตลำดอ่ืน ๆ ที่เห็นได้อย่ำงชัดเจนในปี 2558 คือ กำรพัฒนำระบบ Application กำร

ซื้อประกันภัยและกำรแจ้งเคลมผ่ำนสมำร์ทโฟน   เพื่อรองรับไลฟ์สไตล์ของลูกค้ำที่ใช้โทรศัพท์สมำร์ท

โฟนมำกขึ้น เช่นเดียวกับกำรมุ่งขยำยงำนไปสู่พื้นที่กำรค้ำชำยแดนระหว่ำงไทยกับเพื่อนบ้ำน เนื่องจำกเป็น

พื้นที่ศักยภำพทำงเศรษฐกิจ มีอัตรำกำรเติบโตที่ดีและมีกำรลงทุนเพื่อรองรับกำรเกิดขึ้นของ AEC ในสิ้นปี 

2558  
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ส ำหรับบริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) นั้น ยังคงนโยบำยไม่เน้นกำรแข่งขันด้ำนรำคำ 

หรือใช้กลยุทธ์ให้ค่ำตอบแทนสูง ๆ เพื่อจูงใจคู่ค้ำและตัวแทนจ ำหน่ำย   แต่เน้นสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับ

ผลิตภณัฑ์และบริกำรให้โดดเด่นและตรงใจลูกค้ำ  เพื่อรักษำอัตรำต่ออำยุของลูกค้ำปัจจุบันให้ได้มำกที่สุด 

พร้อมกับกำรขยำยงำนลูกค้ำรำยใหม่อย่ำงต่อเน่ือง  โดยแนวทำงขยำยตลำดของบริษัทฯ  ในปี  2558  ได้แก่ 

- กำรโฆษณำประชำสัมพันธ์ประกันภัยรถยนต์ Telematics ทำงสื่อต่ำง ๆ อย่ำงกว้ำงขวำง เพื่อ

สร้ำงกำรรับรู้ในกลุ่มเป้ำหมำย โดยระบบ Telematics นี้ให้ประโยชน์หลำยประกำร เช่น ช่วยให้ลูกค้ำได้รับ

ทรำบถึงพฤติกรรมกำรขับขี่ เพื่อป้องกันกำรเกิดอุบัติเหตุ  ช่วยควบคุมดูแลรถยนต์ในธุรกิจของลูกค้ำได้

ด้วยระบบ  GPS  ติดตำมรถยนต์ได้ตลอดเวลำ  และระบบแจ้งเตือนด้วย  SMS   เมื่อรถยนต์ออกนอกพื้นที่  

เป็นต้น 

- ขยำยงำน Bancassurance ผ่ำนธนำคำรกรุงเทพทั้งนครหลวงและภูมิภำค ซึ่งเป็นช่องทำงที่มีอัตรำ

กำรเติบโตสูง โดยมุ่งเน้นขำยกรมธรรม์ที่ได้รับกำรตอบรับจำกผู้บริโภคดี เช่น กรมธรรม์รถยนต์ 2+, 

แพ็คเกจประกันภัยรถกระบะ Special  

- กำรขยำยสำขำต่ำงจังหวัด โดยเฉพำะบริเวณจุดกำรค้ำชำยแดนและพื้นที่ที่รองรับโอกำสกำร

เติบโตจำกกำรเปิด AEC ซึ่งในปี 2558 นี้ บริษัทฯ ได้เปิดสำขำเพิ่มอีกที่จังหวัดจันทบุรี 

- ให้ควำมส ำคัญในกำรขยำยงำนผ่ำนช่องทำงอินเทอร์เน็ต ซึ่งมีอัตรำกำรเติบโตสูง โดยพัฒนำ

ระบบกำรจ ำหน่ำยประกันภัยผ่ำนเว็บไซต์และผ่ำนสมำร์ทโฟนให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น รวมทั้งออก

แคมเปญกระตุ้นให้ลูกค้ำซื้อประกันภัยผ่ำนออนไลน์ 

2. ลกัษณะลูกค้า 

ลูกค้ำรำยบุคคล ได้แก่ ลูกค้ำปัจเจกบุคคลทั่วไป ส่วนใหญ่จะใช้บริกำรประกันอัคคีภัยส ำหรับที่อยู่

อำศัย ประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคล ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล  และประกันสุขภำพ เป็นต้น 

ลูกค้ำองค์กำร ประกอบด้วยธุรกิจตั้งแต่ขนำดย่อม ขนำดกลำง จนถึงธุรกิจขนำดใหญ่ รวมทั้งธุรกิจ 

SMEs และหน่วยงำนภำครัฐฯ โดยบริษัทฯ ให้บริกำรด้ำนกำรประกันวินำศภัยทุกประเภท เช่น กำรประกัน

อัคคีภัย กำรประกันภัยรถยนต์ กำรประกันภัยขนส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศหรือภำยในประเทศ และกำร

ประกันภัยควำมเสี่ยงภัยทุกชนิด (  Industrial All Risks) ซึ่งเหมำะกับกลุ่มส ำนักงำน ที่พักอำศัย 

คอนโดมิเนียม ศูนย์กำรค้ำ และโรงงำนอุตสำหกรรมต่ำง ๆ ส ำหรับลูกค้ำที่มีกำรด ำเนินงำนเป็นโครงกำร

ก่อสร้ำงขนำดใหญ่ เช่น ทำงด่วน รถไฟฟ้ำ สนำมบิน เป็นต้น มีกำรรับประกันภัยกำรก่อสร้ำงไว้ให้บริกำร 

นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังให้บริกำรด้ำนกำรรับประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลเกี่ยวกับกำรบินส ำหรับ

บริษัทเอกชนอีกด้วย 
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ลูกค้ำอ่ืน ๆ ได้แก่ กลุ่มบริษัทในเครือ ลูกค้ำของบริษัทในเครือ ซึ่งบริษัทฯ จะให้บริกำรรับประกัน

วินำศภัยทุกประเภทเช่นเดียวกัน 

ร้อยละของยอดขายของลูกค้ารายใหญ่ 10 รายแรก 
 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 
สัดส่วนลูกค้ำรำยใหญ่ 10 รำยแรก 7.5% 7.8% 6.9% 

3. กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

ลูกค้ำเป้ำหมำยจำกแหล่งต่ำงๆ ได้แก่ กลุ่มลูกค้ำบุคคลทั่วไป ภำคธุรกิจเอกชน ภำครัฐวิสำหกิจ 

บริษัทในเครือ และกลุ่มลูกค้ำของบริษัทในเครือ เช่น กลุ่มลูกค้ำสินเชื่อของธนำคำรกรุงเทพ 

4. ช่องทางการจ าหน่าย 

ช่องทำงกำรจ ำหน่ำยของบริษัทฯ สำมำรถแบ่งเป็น 4 ช่องทำงหลัก ได้แก่ 

4.1 ตัวแทนและนายหน้าบุคคลธรรมดา 

บริษัทฯ มีตัวแทนและนำยหน้ำบุคคลธรรมดำ ณ สิ้นปี 2558 รวมทั้งสิ้น 1,897 คน กระจำยอยู่ใน

ทุกภูมิภำคทั่วประเทศ ถือเป็นช่องทำงกำรจ ำหน่ำยที่มีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่ง  เนื่องจำกเป็นผู้ที่ดูแลให้

ค ำแนะน ำด้ำนประกันวินำศภัยต่อผู้เอำประกันภัยอย่ำงใกล้ชิดเสมือนเป็นตัวแทนของบริษัทฯ       ดังนั้น 

บริษัทฯ   จึงให้ควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งในกำรคัดเลือกตัวแทนและนำยหน้ำบุคคลธรรมดำ  โดยผู้ที่สมัครเป็น

ตัวแทนของบริษัทฯ  จะต้องเป็นผู้มีใบอนุญำตตัวแทนประกันวินำศภัย และมีคุณสมบัติตรงตำมที่กฎหมำย

ก ำหนดไว้อย่ำงครบถ้วน นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังมีกฏเกณฑ์ควบคุมดูแลตัวแทนอย่ำงเข้มงวด และ

ประเมินผลงำนอย่ำงเข้มข้น  เพื่อให้ได้ตัวแทนที่มีคุณภำพเท่ำนั้นที่จะด ำเนินธุรกิจร่วมไปกับบริษัทฯ  

พร้อมทั้งมีแผนกำรอบรมพัฒนำตัวแทนให้มีควำมรอบรู้และสำมำรถให้ค ำปรึกษำด้ำนประกันภัยแก่ลูกค้ำ

ได้อย่ำงครบวงจร  

4.2 นายหน้านิติบุคคล 

บริษัทฯ มีนำยหน้ำนิติบุคคล ณ สิ้นปี 2558 รวมทั้งสิ้น 310 รำย โดยนำยหน้ำนิติบุคคลจะ

ให้บริกำรโดยตรงแก่ผู้เอำประกันภัยอย่ำงครบวงจร  ตั้งแต่กำรแนะน ำประเภทกำรประกันภัย  กำรเป็น

ตัวแทนผู้เอำประกันภัยเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทนจำกบริษัทฯ ตลอดจนกำรจัดเก็บเบี้ยประกันภัยแทน

บริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกฏเกณฑ์กำรควบคุมดูแลและอบรมพัฒนำนำยหน้ำนิติบุคคลอย่ำงเข้มข้น

เช่นเดียวกับตัวแทน 
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4.3 สถาบันการเงิน 

บริษัทฯ มีกำรจ ำหน่ำยกรมธรรม์ผ่ำนธนำคำรกรุงเทพ ตลอดจนดีลเลอร์รถยนต์ และบริษัทลีสซิ่ง

ต่ำง ๆ ซึ่งกำรจ ำหน่ำยกรมธรรม์ประกันภัยผ่ำนเคำน์เตอร์ธนำคำรกรุงเทพ (Bancassurance) นั้นมีอัตรำกำร

เติบโตที่สูงมำกอย่ำงต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ได้พัฒนำกรมธรรม์ให้เหมำะสมกับกลุ่มเป้ำหมำย มีควำม

คุ้มครองและอัตรำเบี้ยประกันภัยที่ไม่ซับซ้อนง่ำยต่อกำรเสนอขำยของพนักงำนธนำคำร ตลอดจนฝึกอบรม

ควำมรู้ด้ำนประกันภัยให้แก่พนักงำนธนำคำร เพื่อให้สำมำรถน ำเสนอกรมธรรม์ให้แก่ลูกค้ำได้อย่ำงถูกต้อง 

4.4 ลูกค้าโดยตรง 

คือ ลูกค้ำที่ติดต่อขอซื้อประกันภัยกับบริษัทฯ โดยตรงและบริษัทฯ ให้บริกำรและดูแลโดยตรง 

 

ช่องทางการจ าหน่าย แยกตามสัดส่วนของเบีย้ประกนัภัยรับ 

  
จ านวน สัดส่วนของเบีย้ประกนัรับโดยตรง 

  

- ตัวแทนและนำยหน้ำบุคคลธรรมดำ 1,897 19.2% 

- นำยหน้ำนิติบุคคล   310 21.9% 

- สถำบันกำรเงิน 28 26.4% 

- ลูกค้ำโดยตรง   -  32.5% 
 

ภาวะการแข่งขัน 

 ในปี 2558  ธุรกิจประกันวินำศภัยมีจ ำนวนบริษัทประกันภัยทั้งสิ้น 62 บริษัท ซึ่งส่วนใหญ่เป็น

บริษัทขนำดกลำงและขนำดเล็ก โดยบริษัทประกันภัยที่มีเบี้ยประกันภัยสูงสุด 10 อันดับแรก มีสัดส่วนเบี้ย

ประกันภัยรับโดยตรงถึงร้อยละ 59.9 ของเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของธุรกิจประกันวินำศภัยทั้งหมด 
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อตัราการเติบโตของเบีย้ประกนัภัยรับโดยตรงของบริษัทฯ เปรียบเทยีบกบัตลาดในรอบ 3 ปี ทีผ่่านมา 

  ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 

 
(เบือ้งต้น) 

    (ก่อนปรับปรุง)     

บมจ. กรุงเทพประกนัภัย 
             เบี้ยประกันภัยรับ (ล้ำนบำท) 15,295.8 15,155.4 15,057.8 

          อัตรำกำรเติบโต (%) 0.9 0.6 21.1 

ตลาดประกนัวนิาศภัย   
           เบี้ยประกันภัยรับ (ล้ำนบำท) 209,278.5 205,367.7       203,077.6  

          อัตรำกำรเติบโต (%) 1.9 1.1 13.1 
 

ส่วนแบ่งตลาดของบริษัทฯ ในรอบ 3 ปีทีผ่่านมา 

ประเภทการรับ 
ประกนัภัย 

อนัดับที่ ปี 2558 อนัดับที่ ปี 2557 อนัดับที่ ปี 2556 

 
(เบือ้งต้น) 

        (ก่อนปรับปรุง)         

          อัคคีภัย 2 14.7 2 14.4 2 14.5 

          ภัยทำงทะเล 5 6.3 5 6.4 5 6.2 

          ภัยรถยนต์ 4 5.8 4 5.7 4 5.6 

          ภัยเบ็ดเตล็ด 2 8.8 2 9.2 2 9.4 

               รวม 3 7.3 3 7.4 3 7.4 
ที่มำ: คปภ. ข้อมูล ณ  25 กุมภำพันธ์ 2559 

สถานภาพและศักยภาพในการแข่งขัน  

แม้ในธุรกิจประกันวินำศภัยจะมีจ ำนวนบริษัทที่ประกอบธุรกิจอยู่มำก ท ำให้มีกำรแข่งขันที่รุนแรง 

อย่ำงไรก็ตำม บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) ยังคงสำมำรถด ำรงสถำนะควำมเป็นบริษัท

ประกันภัยชั้นน ำได้อย่ำงยำวนำน เน่ืองจำกบริษัทฯ มีควำมได้เปรียบในกำรแข่งขันเมื่อเทียบกับคู่แข่ง ดังนี้ 
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1. ความมั่นคงทางการเงิน 

สถำบัน Standard & Poor’s (S&P) และ A.M. Best ประเมินควำมน่ำเชื่อถือทำงกำรเงินของ 

บริษัทฯ อยู่ในระดับ A-/Stable และระดับ A- (Excellent) Outlook Stable  ตำมล ำดับ นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยัง

มีสัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพียง 0.7 เท่ำ สะท้อนให้เห็นถึงควำมมั่นคงและน่ำเชื่อถือของบริษัทฯ 

ในกำรมีควำมสำมำรถจ่ำยค่ำสินไหมทดแทนแก่ลูกค้ำ ตลอดจนค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ให้กับคู่ค้ำได้อย่ำงรวดเร็ว 

ครบถ้วน  

2. มีพนัธมิตรทางธุรกจิทีแ่ข็งแกร่ง 

บริษัทฯ เป็นพันธมิตรทำงธุรกิจกับธนำคำรกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) ซึ่งเป็นธนำคำรใหญ่อันดับ 1 

ของประเทศไทยเมื่อวัดจำกขนำดสินทรัพย์ มีสำขำทั่วประเทศกว่ำ 1,200 แห่ง และมีฐำนลูกค้ำถึงกว่ำ 17 

ล้ำนบัญชี เป็นช่องทำงกำรขยำยงำนประกันภัยที่ส ำคัญอย่ำงยิ่ง ทั้งในด้ำนเบี้ยประกันภัยทรัพย์สินขนำด

ใหญ่จำกลูกค้ำที่เป็นบริษัท  โรงงำนอุตสำหกรรม  และเบี้ยประกันภัยจำกลูกค้ำรำยย่อย ผ่ำนกำรจ ำหน่ำยที่

เคำน์เตอร์ธนำคำร หรือ Bancassurance 

3. ความแข็งแกร่งของ Brand กรุงเทพประกนัภัย 

บรษิัทฯ มีกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์ ทั้งผลิตภัณฑ์ประกันภัยและตัวองค์กรอย่ำงต่อเนื่องผ่ำนสื่อ

ต่ำง ๆ โดยมีกำรสื่อสำรจุดเด่นของบริษัทฯ และสร้ำงเอกลักษณ์ของ Brand ที่ชัดเจน ส่งผลให้ชื่อกรุงเทพ

ประกันภัยเป็นบริษัทประกันภัยที่ผู้บริโภคจดจ ำได้และมีภำพลักษณ์ที่ดี ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกำรวัดระดับกำร

จดจ ำในแบรนด์และภำพลักษณ์ของบริษัทฯ ในควำมคิดเห็นของผู้บริโภคโดยกำรท ำวิจัยตลำดเป็นระยะ   

4. ความรู้ความสามารถของพนักงาน 

บริษัทฯ ยึดถือว่ำพนักงำนคือทรัพยำกรที่มีค่ำที่สุดขององค์กร และได้ให้ควำมส ำคัญในกำรพัฒนำ

ควำมรู้ ทักษะต่ำง ๆ ให้กับพนักงำนอย่ำงสม่ ำเสมอ ตลอดจนกำรรักษำพนักงำนที่มีควำมสำมำรถให้อยู่กับ

องค์กร ทั้งนี้ บริษัทฯ มีอัตรำ Turnover Rate อยู่ในระดับที่ต่ ำมำก ส่งผลให้พนักงำนส่วนใหญ่ของบริษัทฯ 

เป็นผู้ที่มีประสบกำรณ์ท ำงำนมำยำวนำน สำมำรถถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และประสบกำรณ์จำกรุ่นสู่รุ่นได้

อย่ำงต่อเน่ือง ส่งผลให้กำรบริกำรลูกค้ำเป็นไปได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 อย่ำงไรก็ตำม กำรที่บริษัทฯ มุ่งเน้นด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำรมำกกว่ำกำรแข่งขันด้ำนรำคำ ท ำให้

สูญเสียโอกำสในกำรขยำยตลำดไปยังผู้บริโภคบำงกลุ่มอยู่บ้ำง เช่น ผู้บริโภคกลุ่มหนุ่มสำวที่เพิ่งเร่ิมท ำงำน

และมีรถคันแรก  หรือกลุ่มผู้บริโภคที่ต้องกำรผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่มีวงเงินควำมคุ้มครองต่ ำและเบี้ย

ประกันภัยรำคำต่ ำ   ซึ่งบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรขยำยตลำดไปยังกลุ่มเป้ำหมำยเหล่ำนี้ 

และมุ่งพยำยำมจัดหำผลิตภัณฑ์ที่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำยให้ได้มำกที่สุด 
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2.3.  การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ  

1. แหล่งทีม่าของเงินทุน 
 แหล่งทีม่าของเงินทุน 

ณ สิ้นปี 2558 บริษัทฯ มีแหล่งที่มำของเงินทุนที่ส ำคัญคือส่วนของเจ้ำของ ซึ่งบริษัทฯ มีทุนจด
ทะเบียนและเรียกช ำระแล้ว จ ำนวน 1,064.7 ล้ำนบำท แบ่งเป็นหุ้นสำมัญจ ำนวน 106.47 ล้ำนหุ้น มูลค่ำหุ้น
ละ 10 บำท นอกจำกนี้ บริษัทฯยังมีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมัญ 1,442.5 ล้ำนบำท ก ำไรสะสมจัดสรรแล้ว
ส ำรองตำมกฎหมำย 106.5 ล้ำนบำท ส ำรองอ่ืน 3,100.0 ล้ำนบำท ก ำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร 4,401.0 ล้ำน
บำท และองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้ำของ 24,341.5 ล้ำนบำท 

นอกจำกนี้ บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมด ำเนินงำนจ ำนวน 2,802.8 ล้ำนบำท  ซึ่งมี
องค์ประกอบที่ส ำคัญได้แก่ เบี้ยประกันภัยรับจำกกำรประกันภัยโดยตรง รำยได้จำกกำรลงทุนสุทธิ เป็นต้น 

แหล่งทีใ่ช้ไปของเงินทุน 
ปี 2558 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจ ำนวน 1,522.8 ล้ำนบำท ได้แก่ ที่ดิน อำคำร

และอุปกรณ์สุทธิ 282.9 ล้ำนบำท น ำฝำกในบัญชีเงินฝำกสถำบันกำรเงินสุทธิ 535.3 ล้ำนบำท และเงิน
ลงทุนในหลักทรัพย์ 668.2 ล้ำนบำท 
 นอกจำกนี้   บริษัทยังมี เงินสดสุทธิ ใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน  จ ำนวน 1,277.6  
ล้ำนบำทจำกกำรจ่ำยเงินปันผล 

 2. การให้กู้ยมื 
 นโยบายการให้กู้ยมื 
 บริษัทมีนโยบำยกำรให้กู้ยืม โดยพิจำรณำกำรกู้ยืมอย่ำงระมัดระวังและรอบคอบ ทั้งนี้บริษัทไม่ได้
มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องกำรได้รับผลตอบแทนที่ดีเท่ำนั้น แต่ยังพิจำรณำควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้เงินกู้
คืนทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยด้วย  โดยจะต้องเป็นไปตำมเงื่อนไขกำรให้กู้ยืมที่ก ำหนดในประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ืองกำรลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษัท
ประกันวินำศภัย พ.ศ. 2556   
 ส ำหรับกำรพิจำรณำให้กู้ยืมแก่โครงกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์  และผู้กู้รำยย่อยนั้นปัจจัยส ำคัญที่
พิจำรณำ ได้แก่ กำรน ำเงินกู้ไปใช้ให้ตรงตำมวัตถุประสงค์ในกำรขอกู้ ประวัติกำรช ำระคืนเงินกู้ของผู้กู้   
ควำมสำมำรถของผู้กู้ในกำรจ่ำยช ำระหนี้คืน  โดยจะพิจำรณำจำกกระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำน    
เงินทุนหรือสินทรัพย์ของผู้ขอกู้   และปัจจัยที่เป็นเงื่อนไขอ่ืนที่มีผลกระทบต่อรำยได้ เช่น ภำวะเศรษฐกิจ  
อำชีพ รวมทั้งเงื่อนไขในกำรกู้  นอกจำกนั้นบริษัทยังให้ควำมส ำคัญกับทรัพย์สินที่ผู้ขอกู้น ำมำจ ำนองเป็น
หลักประกันนั้นจะต้องมีคุณภำพและมีมูลค่ำเกินหนี้ ซึ่งเป็นกำรป้องกันกำรผันผวนของรำคำสินทรัพย์นั้น  
หำกลูกหนี้ไม่สำมำรถจ่ำยช ำระหนี้คืนได้ บริษัทจะน ำทรัพย์สินดังกล่ำวขำยทอดตลำดตำมที่กฎหมำย
ก ำหนด   
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 กำรประเมินรำคำอสังหำริมทรัพย์ที่จะน ำมำจ ำนองเป็นประกันนั้น บริษัทปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ 
วิธีกำร และเงื่อนไขในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ือง กำร
ประเมินรำคำทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันวินำศภัย พ.ศ. 2554  กล่ำวคือใช้มูลค่ำที่ประเมินโดย
บริษัทประเมินค่ำทรัพย์สิน ซึ่งบริษัทประเมินค่ำทรัพย์สินดังกล่ำวต้องไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทในลักษณะ
เดียวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมกำรของบริษัทตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำร
ประกอบธุรกิจประกันภัยว่ำด้วยบุคคลที่ เกี่ยวข้องกับกรรมกำรของบริษัท และปฏิบัติตำมประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ือง กำรลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนของ
บริษัทประกันวินำศภัย พ.ศ. 2556 กรณีผู้กู้ยืมเป็นบุคคลธรรมดำให้ใช้รำคำซื้อขำยของโครงกำรจัดสรรที่อยู่
อำศัยได้ 

 การบริหารความเส่ียงจากการให้กู้ยมื 
 กำรให้กู้ยืมมีควำมเสี่ยงประกอบด้วยปัจจัยควำมเสี่ยงภำยนอก ได้แก่ ภำวะเศรษฐกิจ และปัจจัย
ควำมเสี่ยงภำยใน ได้แก่  มำตรฐำนกำรพิจำรณำสินเชื่อ กำรกระจุกตัวของสินเชื่อ ประสบกำรณ์ของ
เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์สินเชื่อเป็นต้น บริษัทตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรบริหำรควำมเสี่ยงดังกล่ำวจึงได้
ก ำหนดให้มีระเบียบวิธีปฏิบัติกำรให้กู้ยืมและกำรท ำนิติกรรม โดยกำรก ำหนดกระบวนกำรวิเครำะห์ และ
อนุมัติเงินให้กู้ยืมนั้น พนักงำนผู้รับผิดชอบกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตของผู้กู้จะด ำเนินกำรภำยใต้
หลักเกณฑ์กำรให้กู้ยืมที่ดีและปลอดภัย มีกำรก ำหนดวงเงินให้กู้ยืม และกระบวนกำรอนุมัติเงินให้กู้ยืมเป็น
ล ำดับขั้นอย่ำงชัดเจน 
 ในกำรปฎิบัติงำนด้ำนเอกสำรสัญญำมีกำรจัดเตรียมเอกสำร เพื่อท ำนิติกรรมอย่ำงถูกต้องครบถ้วน 
และจัดเก็บเอกสำรสัญญำและหลักประกันอย่ำงปลอดภัย ตำมมำตรฐำนกำรปฎิบัติงำนที่ดี มีกำรตรวจสอบ
อย่ำงสม่ ำเสมอ นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังมีกำรทบทวนและติดตำมคุณภำพสินเชื่อของกลุ่มลูกค้ำอย่ำงต่อเนื่อง 
โดยพิจำรณำถึงกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพเศรษฐกิจในอนำคต  บริษัทได้ปลูกฝังให้ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนนี้ มี
ควำมเข้ำใจและปฏิบัติตำมกฎหมำยข้อบังคับและกฎระเบียบต่ำง ๆ อย่ำงเคร่งครัด รวมถึงยึดถือหลัก
จรรยำบรรณในกำรปฏิบัติหน้ำที่และพิจำรณำกำรให้กู้ 
 3. เงินลงทุน 
 นโยบายเกีย่วกบัเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 

 กำรลงทุนในหลักทรัพย์ บริษัทมีนโยบำยกำรลงทุนที่เน้นควำมปลอดภัยของเงินลงทุนเป็นส ำคัญ 
โดยจะพิจำรณำผลตอบแทนที่เหมำะสมกับระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ ทั้งนี้บริษัทมีกำรทบทวนนโยบำย
และกลยุทธ์กำรลงทุนให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ส ำหรับกำรลงทุนของบริษัทฯสำมำรถจ ำแนกเป็น 
3 ส่วนหลัก คือ ส่วนแรกเป็นกำรลงทุนในตรำสำรกำรเงินระยะสั้นที่มีสภำพคล่องสูง สำมำรถเปลี่ยนเป็น
เงินสดได้รวดเร็ว คือ เงินฝำกสถำบันกำรเงิน ส่วนที่สองเป็นกำรลงทุนที่ให้รำยได้คงที่สม่ ำเสมอ ได้แก่ 
พันธบัตรรัฐบำล พันธบัตรรัฐวิสำหกิจ และหุ้นกู้ และส่วนสุดท้ำยเป็นกำรลงทุนในตรำสำรทุน  ทั้งหุ้นที่จด
ทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ หุ้นนอกตลำดหลักทรัพย์  และหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตรำสำรหนี้ 
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กองทุนรวมตรำสำรทุน กองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ และกองทุน
รวมโครงสร้ำงพื้นฐำน  ซึ่งออกโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนรวมต่ำงๆ อีกทั้งบริษัทยังได้ว่ำจ้ำง
บุคคลอ่ืนบริหำรกำรลงทุนแทนในรูปของกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) ซึ่งบริษัทฯ มีส่วนร่วมในกำร
ก ำหนดนโยบำยกำรลงทุน โดยลงทุนในตรำสำรหนี้ที่มีควำมมั่นคงสูงทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 
รวมถึงตรำสำรทุน นอกจำกนี้บริษัทฯยังมีเงินลงทุนเพื่อกำรประกอบธุรกิจอ่ืน โดยกำรขยำยกำรประกอบ
ธุรกิจอ่ืนไปยังประเทศเพื่อนบ้ำน ซึ่งมีศักยภำพที่จะเติบโตได้ และเป็นกำรรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคม
เศรษฐกิจอำเซียน หรือ AEC ด้วย ทั้งนี้กำรลงทุนของบริษัทฯ ได้พิจำรณำตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดในประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ืองกำรลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษัท
ประกันวินำศภัย พ.ศ. 2556 และประกำศเร่ืองกำรลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษัทประกันวินำศภัย ฉบับ
ที่ 2 พ.ศ. 2558 

 การลงทุนในตราสารทุน  สำมำรถจ ำแนกตำมลักษณะกำรลงทุนดังนี้ 

 1. กำรลงทุนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Investment) คือกำรลงทุนในกิจกำรที่เกี่ยวเนื่องและช่วย
สนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯอันเป็นกำรส่งเสริมกำรด ำเนินงำนและกำรเติบโตของบริษัทฯ โดยกำรเข้ำร่วม
ทุนหรือซื้อหุ้นของบริษัทต่ำงๆ ทั้งที่จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์และไม่ได้จดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์ 

 2. กำรลงทุนระยะยำวในหลักทรัพย์ (Long-term Investments in Securities) เป็นกำรลงทุนซื้อขำย
หุ้นในตลำดหลักทรัพย์  โดยพิจำรณำจำกปัจจัยพื้นฐำน  ว่ำกิจกำรมีศักยภำพเติบโตอย่ำงยั่งยืน  มี
ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรและมีฐำนะกำรเงินที่แข็งแกร่ง ภำยใต้ภำวะเศรษฐกิจที่มีควำมผันผวน ทั้งนี้
นโยบำยกำรลงทุน เป็นกำรถือหลักทรัพย์เพื่อกำรลงทุนในระยะยำว โดยคำดหวังที่จะได้รับเงินปันผล และ
ก ำไรเกินทุน (Capital Gain) 

 3. กำรลงทุนระยะสั้นในหลักทรัพย์ (Short-term Investments in Securities) เป็นกำรลงทุนซื้อขำย
หุ้นในตลำดหลักทรัพย์เช่นกัน แต่จะเน้นกำรซื้อขำยเพื่อคำดหวังก ำไรเกินทุน (Capital Gain) ซึ่งนอกจำก
จะพิจำรณำปัจจัยพื้นฐำนของกิจกำรเป็นส ำคัญแล้ว ยังพิจำรณำถึงสถำนกำรณ์ภำวะเศรษฐกิจ ภำวะตลำด
และอุตสำหกรรม รวมถึงปัจจัยเชิงมหภำคอื่นๆ ณ ขณะนั้นเป็นส ำคัญด้วย 

 การลงทุนในตราสารหนี ้ สำมำรถจ ำแนกตำมประเภทผู้ออกตรำสำรหนี้ได้ ดังนี้ 

1. กำรลงทุนในพันธบัตรรัฐบำล พันธบัตรรัฐวิสำหกิจ ทั้งที่มีกระทรวงกำรคลังค้ ำประกัน  และไม่
มีกระทรวงกำรคลังค้ ำประกัน บริษัทฯ จะพิจำรณำถึงอัตรำดอกเบี้ยที่จะได้รับ (Coupon Rate) และอำยุของ
พันธบัตร ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรด้ำนสภำพคล่องของบริษัทฯ  ในอีกด้ำนหนึ่ง บริษัทมีกำรใช้
พันธบัตรดังกล่ำวในกำรประกันตัวผู้ขับขี่รถประกันตำมเงื่อนไขควำมคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย วำง
เป็นสินทรัพย์หนุนหลัง และวำงเป็นเงินส ำรองที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบ
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ธุรกิจประกันภัยด้วย ดังนั้น จ ำนวนเงินลงทุนในพันธบัตรดังกล่ำวนี้ บริษัทฯ จึงต้องพิจำรณำถึงควำม
เพยีงพอกับควำมต้องกำรดังกล่ำวด้วย 

2. กำรลงทุนในหุ้นกู้เอกชน  บริษัทฯ มีนโยบำยกำรลงทุนในหุ้นกู้ที่มีคุณภำพดีของกิจกำรที่มี
ควำมมั่นคงและน่ำเชื่อถือ โดยพิจำรณำข้อมูลต่ำงๆ เช่น ประเภทของหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงล ำดับที่จะได้รับช ำระ
หนี้ อำยุหุ้นกู้ อัตรำดอกเบี้ย (Coupon) อันดับควำมน่ำเชื่อถือของหุ้นกู้และ/หรือผู้ออกหุ้นกู้ วัตถุประสงค์
ในกำรออกหุ้นกู้ เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้ (Issuer) จะต้องเป็นบริษัทขนำดใหญ่ซึ่งมีฐำนะกำรเงินและมี
ชื่อเสียงดี อันดับควำมน่ำเชื่อถือไม่ต่ ำกว่ำอันดับที่สำมำรถลงทุนได้ (Investment Grade)  และหุ้นกู้ต้องมี
สภำพคล่องสูง เผื่อในกรณีที่ต้องขำยหุ้นกู้ก่อนครบก ำหนดไถ่ถอน  

 อนึ่ง บริษัทฯ มักถือตรำสำรหนี้จนครบก ำหนดไถ่ถอนเป็นส่วนใหญ่ อย่ำงไรก็ตำม บริษัทได้
พิจำรณำเผื่อกรณีที่ต้องขำยหุ้นกู้ก่อนครบก ำหนด โดยพิจำรณำควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำดอกเบี้ย (Interest Rate 
Risk) โดยคำดกำรณ์แนวโน้มดอกเบี้ยในอนำคต ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อมูลค่ำตรำสำรหนี้ให้ผันผวน
ได้  รวมถึงค่ำเสียโอกำสในกำรลงทุนในตรำสำรหนี้ในอนำคตที่มีดอกเบี้ยสูงกว่ำ  หำกมีกำรปรับอัตรำ
ดอกเบี้ยให้สูงขึ้น  

การบริหารความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรัพย์ 

 ตำมหลักพื้นฐำนของกำรเงินกำรลงทุนนั้น กำรลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่สูง ย่อมมีควำมเสี่ยงสูง
อย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่สำมำรถลดและบริหำรควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมำะสมและเป็นที่ยอมรับได้ 
โดยบริษัทฯมีกำรก ำหนดนโยบำยกำรลงทุน และนโยบำยกำรประกอบธุรกิจอ่ืนที่ผ่ำนกำรอนุมัติจ ำก
คณะกรรมกำรบริษัท มีแผนกำรลงทุนที่ชัดเจน และปฎิบัติงำนตำมระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับกำรลงทุนใน
หลักทรัพย์ ซึ่งก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของพนักงำนแต่ละระดับจนถึงประธำนคณะ
ผู้บริหำร จนถึงคณะกรรมกำรพิจำรณำกำรลงทุน บริษัทฯ เข้ำใจในหลักกำรบริหำรควำมเสี่ย ง และได้ใช้
นโยบำยกำรบริหำรจัดกำรลงทุนที่บริษัทฯ ยึดถือและปฏิบัติมำโดยตลอด เพื่อลดควำมเสี่ยงที่เกิดขึ้น ได้แก่ 
กำรเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพื้นฐำนรองรับและกิจกำรที่มีฐำนะทำงกำรเงินแข็งแกร่งมีกำร
ก ำหนดหลักทรัพย์ที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะลงทุนได้ (Stock Universe) รวมถึงมีกำรจัดสรรกำรลงทุน (Asset 
Allocation) และกระจำยกำรลงทุน (Diversification) ตำมประเภทสินทรัพย์และตำมหมวดธุรกิจ  
นอกจำกนี้จะติดตำมทบทวนควำมเหมำะสมในกำรลงทุนให้เป็นปัจจุบัน  โดยมีหน่วยงำนที่มีหน้ำที่
รับผิดชอบด้ำนกำรลงทุนโดยเฉพำะ ได้แก่ ส ำนักกำรลงทุน ซึ่งมีสำยกำรบังคับบัญชำขึ้นตรงต่อประธำน
คณะผู้บริหำร 
 ส ำหรับบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนด้ำนกำรลงทุน บริษัทฯ ได้ให้ควำมส ำคัญกับคุณภำพและควำมรู้ของ
บุคลำกรด้ำนนี้ โดยได้พัฒนำศักยภำพของบุคลำกรทั้งในระยะสั้นและระยะยำว บริษัทฯได้มีกำรส่ง
บุคลำกรเข้ำอบรมและสัมมนำในหัวข้อต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรลงทุนในหลักทรัพย์ และหลักสูตรที่
เกี่ยวข้องกับงำนที่รับผิดชอบโดยตรง เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญ อันจะส่งผลให้กำรปฏิบัติงำน
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ด้ำนกำรลงทุนมีประสิทธิภำพ  นอกจำกนี้ บริษัทฯ มีพนักงำนซึ่งสอบผ่ำนหลักสูตร CISA (Certified 
Investment and Securities Analyst) ระดับ 3 โดยเป็นหลักสูตรด้ำนกำรวิเครำะห์และกำรลงทุนที่มี
มำตรฐำนสูงและได้รับกำรยอมรับโดยทั่วไป ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำบริษัทฯ มีผู้เชี่ยวชำญและบุคลำกรที่พร้อม
ที่จะบริหำรจัดกำรกำรลงทุนได้ 
 นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังมีกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ด้ำนนี้ เพื่อให้เป็นไปตำมระเบียบ
วิธีปฏิบัติ นโยบำย กฎหมำยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องและปลูกฝังให้พนักงำนยึดมั่นในจรรยำบรรณวิชำชีพอย่ำง
เคร่งครัด 

ความสามารถในการด ารงอตัราส่วนตามประเภทธุรกจิ  

           ปี 2558  บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 15,867.4 ล้ำนบำท โดยเบี้ยประกันภัยรถยนต์และ
ประกันภัยตัวเรือมีอัตรำกำรเติบโตเพิ่มขึ้น ส่วนกำรประกันอัคคีภัย ประกันภัยสินค้ำ  และประกันภัย
เบ็ดเตล็ดมีอัตรำกำรเติบโตติดลบ  โดยเบี้ยประกันภัยรถยนต์มีสัดส่วนร้อยละ 43.9 เพิ่มขึ้นกว่ำปีก่อน    อัน
เนื่องมำจำกมีกำรเติบโตของเบี้ยประกันภัยจำกช่องทำงธุรกิจสำขำและกำรร่วมทุน ผ่ำนช่องทำงนำยหน้ำ
บุคคล, Bancassurance และกำรขยำยงำนผ่ำนช่องทำงธุรกิจลูกค้ำองค์กร  ในส่วนกำรประกันภัยเบ็ดเตล็ดมี
สัดส่วนร้อยละ 42.9 ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน และกำรประกันภัยประเภทอ่ืนนอกเหนือจำกกำรประกันภัย
รถยนต์และประกันภัยเบ็ดเตล็ด มีสัดส่วนรวมกันร้อยละ 13.2  ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีก่อน 

สัดส่วนเบ้ียประกันภัยรบัจ ำแนกตำมประเภทกำรประกันภัย

ประเภท 2558 สัดส่วน% 2557 สัดส่วน% 2556 สัดส่วน%

อัคคีภัย 1,723.9      10.9           1,781.5      11.3           1,958.2      12.4           

ภัยตัวเรือ 47.2           0.3             41.7           0.3             45.5           0.3             

ภัยสินค้า 328.0         2.0             354.7         2.2             372.4         2.3             

ภัยรถยนต์ 6,967.1      43.9           6,698.0      42.5           6,694.5      42.4           

ภัยเบ็ดเตล็ด 6,801.2      42.9           6,902.9      43.7           6,731.8      42.6           

รวม 15,867.4    100.0         15,778.8    100.0         15,802.4    100.0         

หน่วย : ล้านบาท

 

 ส ำหรับอัตรำควำมเสียหำยในส่วนของบริษัทฯ  ปี 2558  คิดเป็นร้อยละ 50.6  ต่ ำกว่ำปี 2557 ซึ่งอยู่

ในระดับร้อยละ 53.3  โดยควำมเสียหำยที่ลดลงเป็นผลอันเนื่องมำจำกบริษัทฯ ได้ปรับลดรำยกำรส ำรองค่ำ

สินไหมทดแทนจำกมหำอุทกภัยในไตรมำสที่ 4 ปี 2554 ที่มีกำรตั้งส ำรองค่ำสินไหมทดแทนสูงกว่ำค่ำ

สินไหมทดแทนที่จ่ำยจริง โดยเฉพำะควำมเสียหำยที่เกิดจำกกำรรับประกันอัคคีภัย 
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อตัราความเสียหายจากการรับประกนัภัย 

                                                                                                                                           หน่วย : ล้ำนบำท 

เบี้ย
ประกันภัย
ที่ถือเป็น
รายได้

ค่า
สินไหม
ทดแทน

Loss 
Ratio
(%)

เบี้ย
ประกันภัย
ที่ถือเป็น
รายได้

ค่า
สินไหม
ทดแทน

Loss 
Ratio
(%)

เบี้ย
ประกันภัย
ที่ถือเป็น
รายได้

ค่า
สินไหม
ทดแทน

Loss 
Ratio
(%)

อัคคีภัย 1,056.8     (38.7)         (3.7)    1,064.6     248.4        23.3    1,062.8     698.1        65.7    
ภัยตัวเรือ 15.9          4.0            25.2    15.4          8.9            57.8    12.8          17.5          136.7  
ภัยสินค้า 195.3        31.7          16.2    209.0        62.0          29.7    236.2        87.5          37.0    
ภัยรถยนต์ 6,765.0     4,513.6     66.7    6,378.3     4,222.9     66.2    5,716.2     3,528.8     61.7    
ภัยเบ็ดเตล็ด 3,160.8     1,149.9     36.4    3,160.5     1,234.1     39.0    3,028.0     1,138.6     37.6    
รวม 11,193.8   5,660.5     50.6    10,827.8   5,776.3     53.3    10,056.0   5,470.5     54.4    

2558 2557 (ปรับปรุงใหม)่ 2556 (ปรับปรุงใหม)่

ประเภท

 
 
สภาพคล่อง 
 นโยบายในการบริหารสภาพคล่อง 

บริษัทฯ  มีนโยบำยในกำรบริหำรสภำพคล่อง โดยจัดกำรกระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจ่ำยให้
มีควำมสมดุลและสอดคล้องทั้ง ซึ่งบริษัทฯ จะด ำรงสภำพคล่องในรูปเงินสดไว้ให้น้อยที่สุดแต่ก็เพียงพอ
กับกำรจ่ำยเงินตำมภำระผูกพันซึ่งมีก ำหนดกำรจ่ำยที่แน่นอน สภำพคล่องอีกส่วนจะอยู่ในรูปกำรลงทุน
ระยะสั้นเพื่อเป็นเงินส ำรองส ำหรับรำยจ่ำยอ่ืนใดที่อำจเกิดขึ้นโดยไม่ทรำบล่วงหน้ำหรือทรำบว่ำเกิดแต่
จ ำนวนเงินยังไม่แน่นอน 

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ ในกำรบริหำรสภำพคล่อง ปัจจัยที่พิจำรณำมีดังนี้ 
1.  กำรประมำณกำรกระแสเงินสดรับ-กระแสเงินสดจ่ำย 
 กระแสเงินสดรับ บริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรเร่งรัดเก็บหนี้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และเพิ่มช่องทำงกำร

ช ำระเบี้ยประกันภัยเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกแก่ลูกค้ำ คู่ค้ำ ตัวแทน นำยหน้ำ ให้สำมำรถน ำเงินเข้ำบัญชีได้
อย่ำงรวดเร็ว โดยผ่ำนช่องทำงของธนำคำรพำณิชย์และช่องทำงอ่ืน ในส่วนรำยได้จำกกำรลงทุน ได้แก่ 
ดอกเบี้ยรับ เงินปันผลรับ กำรผ่อนช ำระคืนเงินกู้ จะสำมำรถประมำณกำรจ ำนวนเงินและระยะเวลำได้
ค่อนข้ำงแน่นอน ในด้ำนกระแสเงินสดจ่ำยส่วนใหญ่เป็นรำยจ่ำยที่บริษัทฯ สำมำรถประมำณจ ำนวนเงิน
และก ำหนด วันจ่ำยเงินที่แน่นอนได้ ผู้บริหำรสภำพคล่องจะใช้ข้อมูลดังกล่ำวและประสบกำรณ์ของ
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ผู้บริหำรเงิน ในกำรบริหำรกระแสเงินสดให้มีประสิทธิภำพ สอดคล้องกับควำมต้องกำรสภำพคล่อง และ
สำมำรถน ำเงินสดคงเหลือไปลงทุนแสวงหำประโยชน์ตอบแทนที่เหมำะสม 

2.  กำรบริหำรจัดกำรเงินลงทุนระยะสั้น 
 บริษัทฯจะถือครองสินทรัพย์ที่มีสภำพคล่องที่เหมำะสม เพื่อรองรับควำมต้องกำรเงินสดในธุรกิจ

ของบริษัท สินทรัพย์สภำพคล่องในส่วนนี้ เช่น เงินสดและเงินฝำกสถำบันกำรเงิน โดยบริหำรระยะเวลำ
ครบก ำหนดของเงินฝำกสถำบันกำรเงินให้มีกำรทยอยครบก ำหนดในแต่ละเดือนตำมควำมเหมำะสม อีกทั้ง
หลักทรัพย์ในควำมต้องกำรของตลำดที่บริษัทลงทุนอยู่ก็มีสภำพคล่องสูงสำมำรถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
ทันที หำกมีควำมต้องกำรใช้เงินสดเกินกว่ำที่ประมำณกำรไว้ 

 นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังได้มีแหล่งเงินทุนระยะสั้นและระยะปำนกลำง เพื่อรองรับควำมต้องกำร
เงินสดหมุนเวียน ได้แก่ วงเงินเบิกเกินบัญชีและวงเงินกู้ระยะสั้น (Short-term Loan) ของธนำคำรกรุงเทพ 
จ ำกัด (มหำชน) ซึ่งบริษัทฯ จะเบิกใช้วงเงนิตำมควำมจ ำเป็น  ทั้งนี้วงเงินดังกล่ำวจะเป็นเคร่ืองมือรองรับอีก
ชั้นหนึ่ง  เพื่อป้องกันปัญหำกำรขำดสภำพคล่องได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

2.4 งานทีย่ังไม่ได้ส่งมอบ 
 - ไม่มี - 
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3. ปัจจยัความเสี่ยง 
 
  ในปีที่ผ่ำนมำธุรกิจประกันภัยได้รับผลกระทบจำกปัจจัยต่ำงๆ ทั้งปัจจัยภำยในประเทศและปัจจัย
ภำยนอกประเทศที่ส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจ  อำทิ กำรขยำยตัวของเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว   รำคำ
น้ ำมันโลกที่ผันผวน GDP (Gross Domestic Product) ของประเทศที่ต่ ำกว่ำกำรคำดกำรณ์  ภำวะทำง
กำรเมืองที่ไม่แน่นอน ปัญหำภัยแล้ง ภำระหนี้ต่อครัวเรือนที่เพิ่มสูงขึ้น ท ำให้กำรบริโภคภำคเอกชนยังทรง
ตัวต่อเนื่องจำกควำมเชื่อมั่นและก ำลังซื้อที่อ่อนแอ   สถำบันกำรเงินมีควำมระมัดระวังและเข้มงวดในกำร
ปล่อยสินเชื่อมำกขึ้น ส่งผลให้ควำมต้องกำรสินค้ำอุปโภคบริโภค โดยเฉพำะรถยนต์และรถจักรยำนยนต์ 
ยังอยู่ในระดับต่ ำ  
  ทั้งนี้บริษัทฯ  ยังคงต้องเผชิญควำมเสี่ยงที่ส ำคัญ  2  ด้ำน ได้แก่  ควำมเสี่ยงจำกธุรกิจประกันภัย 
และควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุน  
  อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรบริหำรควำมเสี่ยง และได้มีกำรจัดกำรควำม
เสี่ยง ตลอดจนติดตำม ดูแลควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยมีคณะกรรมกำรบริษัทฯ ดูแลธุรกิจ
ในภำพรวมให้มีควำมเสี่ยงที่เหมำะสม นอกจำกนี้ ยังมีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรที่ดูแลเกี่ยวกับควำมเสี่ยง
ทั้งด้ำนกำรประกันภัยและควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุน  ได้แก่  คณะกรรมกำรรับประกันภัยและสินไหม
ทดแทน  คณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงและคณะกรรมกำรลงทุน  ซึ่งท ำหน้ำที่ก ำกับดูแลกำร
ประกอบธุรกิจให้เป็นไปตำมนโยบำยของบริษัทฯ อีกหน้ำที่หนึ่ง เป็นต้น 
1. ควำมเสี่ยงจำกธุรกิจประกันภัย 
  1.1 ควำมเสี่ยงด้ำนกำรประกันภัย (Insurance Risk) 
  เป็นควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรก ำหนดเบี้ยประกันภัยไม่สอดคล้องกับควำมเสียหำยจริงที่เกิดขึ้น กำร
รับประกันภัยที่มีควำมเสี่ยงสูงหรือกระจุกตัวในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมำกเกินไป กำรท ำประกันภัยต่อที่ไม่
เพียงพอ   รวมถึงค่ำสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นจริงมีจ ำนวนสูงกว่ำที่ได้คำดกำรณ์ไว้และกำรจัดกำรสินไหม
ทดแทนที่ไม่มีประสิทธิภำพ  
  จำกควำมเสี่ยงดังข้ำงต้น บริษัทฯ จึงมีกำรบริหำรควำมเสี่ยงโดยกำรจัดให้มีกระบวนกำรพิจำรณำ
รับประกันภัยที่รอบคอบ มีกำรก ำหนดเงื่อนไขควำมคุ้มครองที่เหมำะสมกับควำมเสี่ยงภัยที่แท้จริง อีกทั้งยัง
มีกำรควบคุมและติดตำมข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเพื่อเป็นแนวทำงในกำรปรับเบี้ยประกันภัยและเงื่อนไขควำม
คุ้มครองให้เหมำะสมและสอดคล้องกับสภำวกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น จำกกำรลงทุนในโครงสร้ำง
พื้นฐำนที่เพิ่มขึ้นของภำครัฐ ท ำให้บริษัทฯ มีโอกำสเติบโตจำกกำรรับประกันภัยโครงกำรต่ำงๆที่จะเกิดขึ้น 
ดังนั้นบริษัทฯ จึงต้องมีกำรก ำหนด และทบทวนแนวทำงกำรรับประกันภัยส ำหรับโครงกำรเหล่ำนี้
โดยเฉพำะ เพื่อให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบันและควำมเสี่ยงภัยที่แท้จริง 
  บริษัทฯ ยังค ำนึงถึงกำรกระจุกตัวจำกกำรรับประกันภัยและกำรท ำประกันภัยต่อ โดยกระจำยควำม
เสี่ยงในกำรรับประกันภัยจำกลูกค้ำในกลุ่มต่ำง ๆ และมีกำรโอนควำมเสี่ยงไปยังบริษัทรับประกันภัยต่อ
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โดยเน้นบริษัทรับประกันภัยต่อที่มีควำมแข็งแกร่งทำงกำรเงินเป็นหลัก อีกทั้งยังจัดให้มีสัญญำประกันภัย
ต่อแบบควำมเสียหำยส่วนเกิน (Excess of  Loss)  อันเป็นเคร่ืองมือส ำคัญในกำรป้องกันและควบคุมเสี่ยงภัย
ที่ไม่ให้เกิดควำมผันผวนและกระทบต่อฐำนะกำรเงินของบริษัทฯ 
  ด้ำนกำรจัดกำรสินไหมทดแทน  บริษัทฯ มีคณะกรรมกำรรับประกันภัยและสินไหมทดแทน 
ก ำหนดนโยบำยกำรจัดกำรค่ำสินไหมทดแทน  ก ำกับ  ดูแล  ติดตำมสถำนะของกำรเรียกร้องค่ำสินไหม
ทดแทน เช่น ก ำหนดนโยบำยและขั้นตอนกำรจ่ำยค่ำสินไหมทดแทนให้มีควำมรวดเร็ว แต่ในขณะเดียวกัน
ก็ต้องมีกำรพิจำรณำเคลมอย่ำงรอบคอบและถี่ถ้วนเพื่อให้เกิดควำมเป็นธรรมแก่ลูกค้ำ  รวมถึงกำรก ำกับ
ดูแลเพื่อให้แน่ใจว่ำบริษัทฯ   ตั้งส ำรองค่ำสินไหมทดแทนอย่ำงเพียงพอ  ตลอดจนแก้ไขปัญหำอุปสรรค
ต่ำง ๆ เพื่อให้คุณภำพกำรให้บริกำรกำรจ่ำยด้ำนสินไหมทดแทนเป็นที่พึงพอใจของลูกค้ำและคู่ค้ำ  
  1.2 ควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต (Credit Risk) จำกธุรกิจประกันภัย 
  - ควำมเสี่ยงจำกกำรประกันภัยต่อ  
  เป็นควำมเสี่ยงที่บริษัทฯ อำจไม่ได้รับช ำระหนี้ตำมสัญญำจำกบริษัทรับประกันภัยต่อตำมภำระ
ผูกพันที่มีต่อบริษัทฯ โดยมีสำเหตุมำจำกฐำนะทำงกำรเงินที่ไม่มั่นคงของบริษัทรับประกันภัยต่อ ท ำให้
บริษัทฯ ต้องรับภำระในกำรจ่ำยค่ำสินไหมทดแทนเอง นอกจำกนี้ยังมีควำมเสี่ยงที่มีผู้รับประกันภัยต่อ
จ ำนวนหนึ่งที่มีควำมสำมำรถรับประกันภัยต่อในจ ำนวนเงินที่ลดลงเนื่องจำกกำรถูกลดอันดับควำม
น่ำเชื่อถือ หรือเกิดจำกผู้รับประกันภัยต่อไม่ประสงค์จะรับประกันภัยต่อ หรือรับประกันภัยต่อในจ ำนวนที่
จ ำกัด 
  ส ำหรับแนวทำงในกำรดูแลควำมเสี่ยงด้ำนนี้นั้น บริษัทฯ ได้มีกำรพิจำรณำฐำนะกำรเงิน และ
อันดับควำมน่ำเชื่อถือของบริษัทรับประกันภัยต่อ และมีกำรท ำประกันภัยต่อกับบริษัทรับประกันภัยต่อ
หลำยรำยที่เชื่อถือได้และมีควำมสำมำรถในกำรรับประกันภัยต่อซึ่งวิธีดังกล่ำวจะช่วยกระจำยควำมเสี่ยงได้ 
นอกจำกนี้ ได้มีกำรพิจำรณำเงื่อนไขในกำรเอำประกันภัยต่ออย่ำงรอบคอบ  โดยหน่วยงำนที่มีควำมรู้ควำม
เข้ำใจเป็นอย่ำงดีในเร่ืองกำรประกันภัยต่อ และมีฝ่ำยกฎหมำยในกำรพิจำรณำประเด็นทำงกฎหมำยเพื่อลด
ควำมเสี่ยงดังกล่ำว 
  - ควำมเสี่ยงในด้ำนกำรเก็บเงินค่ำเบี้ยประกันภัย 
  ควำมเสี่ยงในด้ำนกำรเก็บเงินค่ำเบี้ยประกันภัยเป็นควำมเสี่ยงที่มำจำกกำรที่ผู้เอำประกันภัยอำจไม่
ช ำระเบี้ยประกันภัย หรือตัวแทนและนำยหน้ำที่ท ำหน้ำที่เก็บเบี้ยประกันภัยจำกลูกค้ำ แต่ไม่ช ำระค่ำเบี้ย
ประกันภัยภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ท ำให้บริษัทฯ เผชิญควำมเสี่ยงที่ไม่สำมำรถเรียกเก็บค่ำเบี้ยประกันภัย
ค้ำงช ำระและอำจก่อให้เกิดหน้ีสูญต่อบริษัทฯได้  
  บริษัทฯ บริหำรควำมเสี่ยงดังกล่ำวโดยมีกระบวนกำรติดตำมเบี้ยประกันภัยค้ำงรับจำกทั้งผู้เอำ
ประกันภัย ตัวแทน และนำยหน้ำอย่ำงใกล้ชิด  รวมถึงก ำหนดให้ตัวแทนและนำยหน้ำน ำหลักทรัพย์มำค้ ำ
ประกันตำมวงเงินตำมที่บริษัทฯ ก ำหนด 
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2. ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุน 
  ในปี 2558 จัดได้ว่ำเป็นปีที่มีควำมท้ำทำยในกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนกำรลงทุน ซึ่งสำมำรถแบ่ง
ประเภทควำมเสี่ยงได้ดังนี ้
            2.1 ควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต (Credit Risk) 
  อันเนื่องมำจำกภำวะเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัว ซึ่งอำจท ำให้คู่สัญญำไม่สำมำรถปฏิบัติตำมภำระ
ผูกพันที่ตกลงไว้กับบริษัทฯ รวมถึงโอกำสที่คู่สัญญำจะถูกปรับลดอันดับควำมน่ำเชื่อถือลง (Credit Rating) 
  บริษัทไดบ้ริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง ดังนี้  
  - เงินให้กู้ยืม จะพิจำรณำถึงฐำนะกำรเงิน และควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ของลูกหนี้  ตำม
มำตรฐำนกำรวิเครำะห์สินเชื่อที่ดี พร้อมก ำหนดวงเงินให้กู้ยืมต่อมูลค่ำหลักประกัน (Loan to Value) ไม่ให้
เกินกว่ำที่กฎหมำยก ำหนด และติดตำมกระแสเงินที่ได้รับช ำระในแต่ละเดือน รวมถึงควำมสม่ ำเสมอในกำร
ช ำระหนี้ของลูกหนี้ 
  - ตรำสำรหนี้ บริษัทฯ เลือกลงทุนในพันธบัตรรัฐบำล พันธบัตรรัฐวิสำหกิจที่มีกระทรวงกำรคลัง
ค้ ำประกัน และส ำหรับตรำสำรหนี้เอกชน บริษัทฯ จะเลือกลงทุนในตรำสำรที่มีอันดับควำมน่ำเชื่อถือไม่ต่ ำ
กว่ำระดับเพื่อกำรลงทุน (Investment Grade) เลือกประเภทธุรกิจ และอุตสำหกรรมของผู้ออกตรำสำรหนี้ 
พร้อมทั้งมีกำรทบทวนฐำนะกำรเงิน อันดับเครดิต ตลอดจนควำมสำมำรถในกำรช ำระคืนเงินต้นและ
ดอกเบี้ยของผู้ออกตรำสำรหนี้อย่ำงสม่ ำเสมอ 
  2.2 ควำมเสี่ยงด้ำนกำรกระจุกตัว (Concentration Risk) 
 เป็นควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรลงทุนในตรำสำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง  บริษัทใดบริษัทหนึ่ง   ธุรกิจใด
ธุรกิจหนึ่งมำกเกินไป  หรือให้กู้ยืมแก่ลูกหนี้รำยใดรำยหนึ่งมำกเกินไป  หรือลงทุนในสกุลเงินตรำ
ต่ำงประเทศมำกเกินไป เมื่อเกิดผลกระทบทำงลบต่อกลุ่มดังกล่ำวจะท ำให้เกิดควำมเสียหำยแก่บริษัทฯ เป็น
อย่ำงมำก 
  บริษัทฯ  ได้บริหำรควำมเสี่ยงดังกล่ำว โดยกำรกระจำยกำรลงทุนในประเภทของสินทรัพย์ต่ำงๆ 
ทั้งตรำสำรหนี้และตรำสำรทุน ตลอดจนกระจำยกำรให้กู้ยืมแก่ลูกหนี้หลำยรำย และกระจำยอยู่ในหลำย
ภูมิภำคของประเทศ ในสัดส่วนที่เป็นไปตำมข้อก ำหนดที่ เกี่ยวข้องกับควำมเสี่ยงตำมกฎเกณฑ์ที่ออกโดย
องค์กรก ำกับดูแล รวมถึงกระจำยกำรลงทุนในหมวดอุตสำหกรรมที่หลำกหลำย และกรณีลงทุนในสกุล
เงินตรำต่ำงประเทศจะท ำกำรป้องกันควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนทั้งจ ำนวน 
  2.3 ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง (Liquidity Risk) 
  เป็นควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นกรณีที่บริษัทฯ ไม่สำมำรถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสด หรือไม่สำมำรถ
จัดหำเงินสดได้ หรือสำมำรถจัดหำเงินสดได้แต่ด้วยต้นทุนที่สูง  
  กำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่องนี้ บริษัทฯ จัดสรรเงินลงทุนบำงส่วนเป็นเงินฝำกธนำคำรซึ่ง
มีสภำพคล่องสูง ส ำรองไว้ส ำหรับค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำน  โดยก ำหนดให้เงินฝำกครบก ำหนดในแต่ละ
ช่วงเวลำที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรใช้เงิน ตำมแผนบริหำรกระแสเงินสด กำรรับเงิน กำรจ่ำยเงินตำม
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ภำระผูกพันต่ำงๆ ที่วำงไว้  และอีกส่วนหนึ่งบริษัทฯ จัดสรรเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์ซึ่งเป็นที่ต้องกำร
ของตลำด สภำพคล่องสูงและสำมำรถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้สะดวกที่มูลค่ำใกล้เคียงกับมูลค่ำยุติธรรม  
  นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีแหล่งเงินทุนส ำรอง ได้แก่วงเงินเบิกเกินบัญชี วงเงินกู้ระยะสั้น กับ
ธนำคำรพำณิชย์  ที่สำมำรถเบิกใช้ได้ทันทีหำกมีค่ำใช้จ่ำยเกิดขึ้นเหนือควำมคำดหมำย ซึ่งเพียงพอที่จะ
รองรับควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่องนี้ได้ 
  2.4 ควำมเสี่ยงด้ำนตลำด (Market Risk) 
  เป็นควำมเสี่ยงที่บริษัทฯ  อำจได้รับควำมเสียหำยจำกกำรผันผวนของปัจจัยในตลำดทุน ได้แก่ กำร
เปลี่ยนแปลงมูลค่ำของตรำสำรทุน กำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบี้ย อัตรำแลกเปลี่ยน อันส่ งผลให้เกิด
กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำสินทรัพย์ลงทุน อันได้แก่ ตรำสำรทุน ตรำสำรหนี้ และหน่วยลงทุน  
  เพื่อลดควำมเสี่ยงดังกล่ำว บริษัทมีกำรบริหำรควำมเสี่ยงดังนี้ 
  -  ด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำของตรำสำรทุน บริษัทฯ จะเลือกลงทุนในตรำสำรทุนที่ผู้ออกมีฐำนะ
กำรเงินที่แข็งแกร่ง มีควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร มีศักยภำพในกำรเติบโตได้อย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงธุรกิจที่
ได้รับอำนิสงส์เชิงบวกจำกนโยบำยภำครัฐ โดยส่วนใหญ่บริษัทฯ ถือครองตรำสำรทุนไว้เพื่อกำรลงทุนใน
ระยะยำว ซึ่งจะสำมำรถลดควำมผันผวนของรำคำตรำสำรทุนได้ 
  -  ด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบี้ย บริษัทฯ ท ำกำรติดตำมกำรก ำหนดอัตรำดอกเบี้ยนโยบำย
ของธนำคำรแห่งประเทศไทย ทิศทำงกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำดอกเบี้ยของธนำคำรกลำงสหรัฐฯ และอัตรำ
ผลตอบแทนในตลำดตรำสำรหนี้อย่ำงใกล้ชิด เพื่อก ำหนดระยะเวลำกำรลงทุน (Duration) ให้สอดคล้องกับ
ทิศทำงกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบี้ย  นอกจำกนี้บริษัทฯ ยังมีนโยบำยถือครองตรำสำรหนี้จนครบ
ก ำหนดเพื่อลดควำมเสี่ยงด้ำนรำคำตรำสำรหนี้ที่เปลี่ยนแปลงไป และยังมีกำรบริหำรจัดกำรเงินฝำกธนำคำร
ให้มีจ ำนวนเงินที่ครบก ำหนดทุกๆเดือน ในจ ำนวนที่ใกล้เคียงกัน ท ำให้ลดควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรลงทุน
ต่อ (Reinvestment Risk) ลงได้ 
  -  ด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยน บริษัทฯ หรือบริษัทจัดกำรกองทุนที่บริษัทฯ ว่ำจ้ำงให้บริหำรกองทุนอำจ
ใช้เคร่ืองมือทำงกำรเงินในกำรป้องกันควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยน ได้แก่ สัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำ
ดอกเบี้ยต่ำงสกุลเงิน (Cross Currency and Interest Rate Swap) สัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบี้ย (Interest 
Rate Swap) และสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ (Foreign Exchange Forward) เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อ
ปรับลดควำมเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ของตลำด และเป็นไปตำมข้อก ำหนดของหน่วยงำนที่ก ำกับ
ดูแล 
  นอกจำกนี้ บริษัทฯ มีกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อใช้ในกำรประเมินระดับควำม
เสี่ยงของกำรลงทุน ด้วยวิธีกำรประเมินและแบบจ ำลองต่ำงๆ เช่น Value at Risk, Sensitivity Analysis, 
Stress Test  เพื่อให้มั่นใจว่ำบริษัทจะยังคงมีฐำนะกำรเงินที่ยืดหยุ่นเพียงพอที่จะรองรับควำมเสียหำยที่อำจ
เกิดขึ้นได ้
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3. ควำมเสี่ยงอื่นๆ ขององค์กร 

 3.1 ควำมเสี่ยงด้ำนควำมไม่สัมพันธ์กันระหว่ำงสินทรัพย์และหนี้สิน (Asset and Liability 

Management) 

บริษัทฯ มีควำมเสี่ยงจำกควำมไม่สัมพันธ์กันระหว่ำงระยะเวลำและจ ำนวนสินทรัพย์ลงทุนกับ
ระยะเวลำและจ ำนวนหนี้สินตำมภำระผูกพันของทำงบริษัทฯ  ได้แก่ เงินส ำรองค่ำสินไหมทดแทน และ 
เบี้ยประกันภัยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรำยได้และเบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้ำ ดังนั้นบริษัทฯ จึงท ำกำร
บริหำรควำมเสี่ยงโดยก ำหนดระยะเวลำและจ ำนวนเงินลงทุนให้สอดคล้องกับหนี้สินหลักของบริษัทฯ ทั้ง 
2 ประเภทดังกล่ำว 

3.2 ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk) 
เป็นควำมเสี่ยงจำกกำรก ำหนดแผนกลยุทธ์ และกำรปฏิบัติตำมแผนกลยุทธ์ที่ไม่สอดคล้องกับ

ปัจจัยภำยใน เช่น โครงสร้ำงองค์กร เป้ำหมำย และปัจจัยภำยนอก เช่น ภำวะเศรษฐกิจและกำรแข่งขัน ซึ่ง
ส่งผลต่อฐำนะกำรเงิน เงินกองทุน และผลประกอบกำรของบริษัทฯ รวมถึงควำมเสี่ยงในกำรพึ่งพำคู่ค้ำรำย
ใหญ ่

ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์  ได้แก่    จ ำนวนเบี้ยประกันภัยรับไม่ถึงตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในแผน 
กลยุทธ์ กำรแข่งขันรุนแรงจำกบริษัทประกันภัยในประเทศและต่ำงประเทศ  สัดส่วนรำยได้ที่ไม่ตรงตำม
แผนกลยุทธ์ กำรพึ่งพิงรำยได้เบี้ยประกันภัยจำกช่องทำงใดช่องทำงหนึ่งมำกเกินไป 

บริษัทฯ บริหำรควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์โดยวำงแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ  
และวำงแผนกำรด ำเนินงำนตั้งแต่ระดับองค์กรไปจนถึงระดับหน่วยงำน อีกทั้งยังมีกำรสรุปกำรด ำเนินกำร
ตำมแผนกลยุทธ์ แสดงสถำนะควำมส ำเร็จของแผนงำน พร้อมทั้งก ำหนดสัญญำณเตือนในกรณีที่มีผลกำร
ด ำเนินงำนมีแนวโน้มไม่เป็นไปตำมแผน เพื่อให้สำมำรถปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับปัจจัย
ภำยนอกและสภำวะกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น กำรเปลี่ยนแปลงของภำวะเศรษฐกิจ กำรเมือง ภำวะกำร
แข่งขัน กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่ำงๆ  ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดระบบงำนภำยในทั้งด้ำนกำรจัดองค์กร บุคลำกร  
งบประมำณ  ระบบข้อมูลสำรสนเทศ  ระบบกำรติดตำมและควบคุมกำรปฏิบัติงำน ให้มีควำมเหมำะสมเพื่อ
สนับสนุนกลยุทธ์กำรด ำเนินงำนให้บรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ พร้อมทั้งเผยแพร่แผนกลยุทธ์ให้
พนักงำนได้รับทรำบเพื่อเป็นแนวทำงปฏิบัติเดียวกัน  

นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังค ำนึงถึงควำมเสี่ยงจำกกำรเปิดเสรีกำรค้ำและกำรก้ำวสู่กำรเป็นประชำคม
เศรษฐกิจอำเซียน (AEC) ที่อำจมีผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เนื่องจำกจ ำนวนบริษัทรับ
ประกันภัยต่ำงประเทศที่เข้ำมำด ำเนินธุรกิจภำยในประเทศจะมำกขึ้นโดยเฉพำะบริษัทรับประกันภัย
ต่ำงประเทศที่มีควำมมั่นคงและมีควำมแข็งแกร่งทำงกำรเงินสูง ส่งผลให้ภำวะกำรแข่งขันทำงธุรกิจรุนแรง
ขึ้น และท ำให้รำยได้จำกกำรรับประกันภัยของบริษัทฯ อำจลดลงหรือไม่เป็นไปตำมคำดกำรณ์ได้ บริษัทฯ
จึงได้มีกำรเตรียมควำมพร้อม โดยมีกำรขยำยสำขำอย่ำงต่อเนื่องโดยเฉพำะในจังหวัดที่ใกล้กับพรมแดน
ระหว่ำงประเทศ ตลอดจนพัฒนำผลิตภัณฑ์ให้มีควำมหลำกหลำยพร้อมกับจัดท ำแผนกำรตลำดรองรับเพื่อ
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เพิ่มควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึงกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยและรักษำฐำนลูกค้ำภำยในประเทศ อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้
มีกำรลงทุนประกอบธุรกิจประกันภัยในต่ำงประเทศเพื่อเพิ่มศักยภำพในกำรด ำเนินธุรกิจ  

3.3 ควำมเสี่ยงด้ำนปฏิบัติกำร (Operational Risk) 

คือ ควำมเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จำกกำรด ำเนินงำนในทุกส่วนงำนของบริษัทฯ อันเกิดจำกควำมไม่พร้อม  
ควำมไม่พอเพียง หรือควำมบกพร่องของบุคลำกร กระบวนกำรกำรท ำงำน  และระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ  ซึ่งอำจรวมถึงควำมเสี่ยงด้ำนกฎหมำยและปัจจัยภำยนอกบริษัทฯ ด้วย 

บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบกำรควบคุมภำยในที่ดี   โดยมีกำรควบคุมและตรวจสอบกำรปฏิบัติงำน
ในทุกหน่วยงำนอย่ำงต่อเนื่อง มีกำรจัดสรรบุคลำกรอย่ำงเพียงพอและมีคุณสมบัติตรงตำมลักษณะงำน 
รวมถึงมีผู้เชี่ยวชำญในกำรท ำงำนแต่ละด้ำนเพื่อให้ระบบงำนมีประสิทธิภำพ  อีกทั้งยังมีกำรวำงระบบให้
พนักงำนสำมำรถท ำงำนทดแทนกันได้  ไม่ว่ำเป็นกำรชั่วครำวหรือถำวร  ท ำให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปได้
อย่ำงต่อเนื่อง  รวมถึงมีกำรจัดอบรมให้พนักงำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในควำมรู้ในทุกสำขำวิชำควำมรู้ที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัยและผลิตภัณฑ์ต่ำงๆของบริษัทฯ  ตลอดจนพัฒนำปรับปรุงระบบงำนให้ทันต่อ
กำรเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ  นอกจำกนี้บริษัทฯ  ยังก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนรับผิดชอบต่อกำรบริหำรควำม
เสี่ยงด้ำนปฏิบัติกำรของหน่วยงำนตนเอง   พร้อมทั้งยังปลูกฝังควำมเข้ำใจเกี่ยวกับควำมเสี่ยงด้ำนปฏิบัติกำร
ในระดับพนักงำน  อันรวมถึงกำรฝึกอบรมพนักงำนอย่ำงเป็นรูปธรรมด้วย  

ด้ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและควำมเสี่ยงจำกปัจจัยภำยนอก  บริษัทฯ  มีกำรจัดท ำแผน
รองรับกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) โดยมีสถำนที่ท ำงำนส ำรองและศูนย์
ข้อมูลส ำรองที่พร้อมใช้ได้ทันที  และมีกำรรวมศูนย์ข้อมูลในคอมพิวเตอร์ของพนักงำน   เชื่อมมำจำก
ส่วนกลำง (Server)  ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ  สำมำรถลดผลกระทบที่อำจเกิดขึ้น  และท ำให้ธุรกิจของบริษัทฯ
สำมำรถด ำเนินต่อไปได้ แม้ต้องเผชิญกับสภำวะฉุกเฉิน 
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4. ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 
4.1 ทรัพย์สินถาวรหลกั 
 4.1.1 ทีด่ินและอาคาร 

  ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 บริษัทฯ มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินรวม 43 แปลง มีมูลค่ำตำมบัญชีรวม 
206,132,665 บำท ส่วนอำคำร, อำคำรชุดและอสังหำริมทรัพย์ เพื่อกำรลงทุนมีมูลค่ำตำมบัญชีรวม  
526,651,586 บำท 
 นอกจำกนี้ บริษัทฯ ได้ท ำสัญญำเช่ำที่ดิน เนื้อที่ 5 ไร่ 92 ตำรำงวำ ตั้งอยู่เลขที่ 25 ถนนสำทรใต้ 
แขวงทุ่งมหำเมฆ  เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร  จำกสมำคมไว.ดับยู.ซี.เอ.กรุงเทพฯ ตั้งแต่เดือนตุลำคม 2537
อำยุกำรเช่ำ 33 ปีขณะนี้เหลืออำยุกำรเช่ำ 12 ปี  ซึ่งที่ดินดังกล่ำวบริษัทฯ ใช้เป็นที่ต้ังอำคำรส ำนักงำนใหญ่ 
 4.1.2 เงินให้กู้ยมื 
  นโยบำยกำรให้กู้ยืม 

นโยบำยกำรให้กู้ยืมของบริษัทฯที่ส ำคัญคือจะให้กู้ยืมแก่ผู้กู้ที่มีประวัติดี มีควำมสำมำรถในกำร
สร้ำงรำยได้เพื่อผ่อนช ำระคืนเงินต้น ในกำรกู้ยืมจะต้องมีอสังหำริมทรัพย์มำจดทะเบียนจ ำนองเป็นประกัน
โดยหลักทรัพย์จ ำนองจะมีมูลค่ำเพียงพอที่บริษัทฯจะได้รับช ำระหนี้โดยสิ้นเชิง ในกำรให้กู้ยืมแก่บุคคล
ธรรมดำเพื่อซื้อบ้ำนไว้อยู่อำศัย บริษัทฯจะพิจำรณำอำยุ อำชีพ รำยได้ เงินออมและวงเงินให้กู้ต่อมูลค่ำ
หลักประกัน 

ในกำรให้กู้ยืมอื่นๆนอกจำกเพื่อที่อยู่อำศัย บริษัทฯจะพิจำรณำควำมเป็นไปได้ของโครงกำรที่น ำมำ
ขอกู้  ประวัติของผู้บริหำร ประสบกำรณ์ในอดีต  ฐำนะกำรเงินของผู้ขอกู้ตลอดจนสัดส่วนหน้ีสินต่อทุน 
 นโยบำยกำรตั้งส ำรองค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
 กรณีที่มีข้อบ่งชี้ว่ำบริษัทฯจะได้รับช ำระหนี้ไม่เพียงพอกับมูลหนี้ บริษัทฯจะพิจำรณำตั้งส ำรองค่ำ
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยพิจำรณำปัจจัยอ่ืนประกอบด้วยได้แก่ประวัติกำรช ำระหนี้ ฐำนะกำรเงินของลูกหนี้ 
ตลอดจนมูลค่ำหลักประกัน โดยเกณฑ์กำรตั้งส ำรองค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจะบันทึกตำมผลต่ำงของมูลหนี้
(หมำยถึง ผลรวมของเงินต้นและดอกเบี้ยค้ำงช ำระ) กับรำคำประเมินมูลค่ำหลักประกันซึ่งรำคำประเมิน
มูลค่ำหลักประกันตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย คือ รำคำ
ประเมินที่ท ำกำรประเมินโดยบริษัทประเมินมูลค่ำทรัพย์สินที่อยู่ในบัญชีรำยชื่อที่ได้รับควำมเห็นชอบจำก
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์โดยท ำกำรประเมินมำไม่เกิน 36 เดือน 
 นโยบำยกำรระงับกำรรับรู้รำยได้ 
  รำยได้ส่วนที่เป็นดอกเบี้ยส ำหรับระยะเวลำหลังจำกที่ลูกหนี้ผิดนัดช ำระติดต่อกันเป็นเวลำเกิน 6 
เดือน บริษัทฯจะหยุดรับรู้รำยได้ และจะน ำดอกเบี้ยส่วนนั้นมำรวมค ำนวณเป็นรำยได้ในรอบระยะเวลำ
บัญชีที่ได้รับช ำระหนี้ เมื่อเข้ำเกณฑ์ดังนี้ คือ คำดหมำยว่ำจะไม่สำมำรถได้รับช ำระหนี้หรือมีกรณีให้เห็น
ชัดเจนว่ำลูกหนี้ไม่มีเงินหรือทรัพย์สินเพียงพอที่จะช ำระหนี้ เป็นต้น 
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 นโยบำยในกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ 
  กำรปรับโครงสร้ำงหนี้เป็นกำรแก้ไขหนี้ที่มีปัญหำเพื่อให้บริษัทฯ มีโอกำสได้รับช ำระเงินกู้ยืมคืน
ได้มำกที่สุด หรือเพื่อให้ลูกหนี้สำมำรถอยู่รอดเพื่อช ำระหนี้ได้ ด้วยภำระผูกพันที่ไม่มำกเกินไปจนเป็น
อุปสรรคต่อกำรฟื้นตัวของกิจกำร  กำรปรับโครงสร้ำงหนี้อำจกระท ำได้โดยกำรผ่อนปรนเงื่อนไขกำรช ำระ
หนี้ให้แก่ลูกหนี้ ได้แก่ กำรลดอัตรำดอกเบี้ย กำรขยำยเวลำช ำระหนี้ออกไป กำรจัดให้ลูกหนี้ผ่อนช ำระตำม
กระแสเงินสดของลูกหนี้โดยลูกหนี้ต้องพิสูจน์ว่ำประสบปัญหำกำรไม่สำมำรถผ่อนช ำระหนี้ได้โดยแท้จริง 
 4.1.3 เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 

นโยบำยเกี่ยวกับเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 
ในกำรลงทุน บริษัทฯ มีนโยบำยหลักคือเน้นควำมมั่นคงปลอดภัยของเงินลงทุน โดยมีกำรกระจำย

กำรลงทุนและเลือกลงทุนให้ผลตอบแทนจำกกำรลงทุนเหมำะสมกับระดับควำมเสี่ยงที่บริษัทฯ ยอมรับได้ 
กำรลงทุนของบริษัทฯ มักจะเป็นกำรลงทุนระยะยำว  ได้แก่ กำรลงทุนที่ให้ผลตอบแทนคงที่ อำทิเช่น หุ้นกู้ 
พันธบัตร จนครบก ำหนดไถ่ถอน  นอกจำกนี้ยังลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์และหุ้นนอก
ตลำดหลักทรัพย์  

กำรบันทึกมูลค่ำเงินลงทุนในหลักทรัพย์นั้น บริษัทฯ ถือตำมมำตรฐำนบัญชีที่เกี่ยวข้องโดยกำรจัด
ประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขำย กล่ำวคือผลต่ำงระหว่ำงมูลค่ำยุติธรรมกับรำคำทุนจะแสดงในส่วนของ
เจ้ำของในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ในส่วนของหุ้นนอกตลำดหลักทรัพย์หรือเงินลงทุนทั่วไปแสดงไว้ในรำคำ
ทุน 
 กำรบริหำรควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุน 

บริษัทฯ ก ำหนดให้มีกระบวนกำรพิจำรณำกำรลงทุนด้วยควำมรอบคอบ โดยพิจำรณำปัจจัยต่ำงๆ 
ทำงเศรษฐกิจที่อำจกระทบต่อตรำสำรที่บริษัทจะลงทุนได้ ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่ำกำรพิจำรณำโดยละเอียด
รอบคอบโดยใช้ข้อมูลที่ครบถ้วนนี้ จะช่วยลดควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนได้  ทั้งนี้ ข้อมูลข่ำวสำรที่บริษัทฯ ใช้
ประกอบกำรวิเครำะห์และบริหำรจัดกำรลงทุนนั้น เป็นข้อมูลซึ่ งรวบรวมมำจำกหน่วยงำนทำงด้ำน
เศรษฐกิจ สถำบันวิจัย ตลอดจนบริษัทหลักทรัพย์ และสถำบันกำรเงินต่ำงๆ ที่มีชื่อเสียงและเชื่อถือได้ ทั้ง
ในและต่ำงประเทศ เพื่อคำดกำรณ์แนวโน้มเศรษฐกิจตลอดจนพิจำรณำผลกระทบที่เกิดขึ้นในระดับโลก 
ระดับประเทศ ระดับอุตสำหกรรม และระดับหลักทรัพย์   

ในด้ำนตรำสำรทุน เพื่อลดควำมผันผวนของมูลค่ำเงินลงทุน บริษัทฯ จะเน้นกำรลงทุนระยะยำว
และวิเครำะห์หลักทรัพย์โดยใช้ปัจจัยพื้นฐำนได้แก่ อัตรำส่วนหนี้สินต่อทุน อัตรำส่วนรำคำต่อก ำไรต่อหุ้น 
อัตรำส่วนรำคำต่อมูลค่ำตำมบัญชีต่อหุ้น อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผล  และมีกำรประเมินควำมเสี่ยงของกำร
ลงทุนด้วย 

ส ำหรับในด้ำนของตรำสำรหนี้นั้น บริษัทฯ เลือกลงทุนในพันธบัตรรัฐบำล พันธบัตรรัฐวิสำหกิจ
ซึ่งมีควำมเสี่ยงต่ ำ รวมถึงลงทุนในหุ้นกู้ซึ่งออกโดยกิจกำรซึ่งได้รับกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อที่ดีระดับเพื่อ
กำรลงทุน (Investment Grade) และก ำหนดอำยุเฉลี่ยและระยะเวลำ (Duration) ของตรำสำรหนี้ให้
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สอดคล้องกับแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบี้ย  อน่ึง บริษัทฯ ได้ลงทุนบำงส่วนผ่ำนกองทุนตรำ
สำรหนี้ด้วย 
 กำรตั้งส ำรองค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ 
  เพื่อให้สินทรัพย์สะท้อนมูลค่ำที่ควรจะเป็น บริษัทฯ มีกำรติดตำมและสอบทำนเงินลงทุนใน
หลักทรัพย์อย่ำงใกล้ชิด หำกมีข้อบ่งชี้ว่ำรำคำตำมบัญชีของหลักทรัพย์ดังกล่ำวสูงกว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะ
ได้รับคืน เช่น กรณีส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงอย่ำงมำกหรือตรำสำรหนี้ซึ่งมีส่วนที่มีแนวโน้มว่ำจะไม่ได้รับ
ช ำระ เป็นต้น บริษัทฯ จะรับรู้ผลต่ำงนั้นเป็นผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในงบก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จ 
4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
              กำรลงทุนในบริษัทร่วมเป็นกำรลงทุนที่บริษัทฯ  เข้ำไปถือหุ้นมำกกว่ำร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 
50 ของจ ำนวนหุ้นที่ออกจ ำหน่ำย โดยบริษัทฯ สำมำรถก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรและกำรด ำเนินงำนผ่ำน
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
 ในปัจจุบันบริษัทฯ มีกำรลงทุนในบริษัทร่วมในกลุ่มธุรกิจประกันภัยในต่ำงประเทศซึ่งประกอบ
ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องและช่วยสนับสนุนกำรประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งนอกจำกมีวัตถุประสงค์เพื่อขยำย
โอกำสกำรท ำธุรกิจในต่ำงประเทศ แล้วบริษัทฯ ยังมุ่งเน้นกำรลงทุนระยะยำว เพื่อให้ได้ผลตอบแทนในรูป
เงินปันผลและก ำไรเกินทุนด้วย 
4.3 การประเมินราคาทรัพย์สิน 
 บริษัทฯ ไม่ได้มีกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันที่เกี่ยวข้องกับกำรซื้อขำยทรัพย์สิน อันต้องมีกำร
ประเมินรำคำทรัพย์สินของบริษัทฯ และไม่ได้มีกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไป ซึ่งทรัพย์สินอันต้องแจ้งต่อตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในระหว่ำงช่วงปี พ.ศ.2558 
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5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 

 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย หรือคดีฟ้องร้องในลักษณะใด ๆ ที่มีผลกระทบทางด้านลบต่อ
ทรัพย์สิน  ฐานะทางการเงิน และการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ มากกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น หรือ
ร้อยละ 10 ของสินทรัพย์หมุนเวียน 
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6. ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลส าคญัอืน่ 
 
6.1 ข้อมูลทัว่ไป 
6.1.1 รายละเอยีดบริษัท 
 

ช่ือบริษัท     บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) 
 
ทะเบียนบริษัทเลขที่   0107536000625 
 
ประเภทธุรกจิ    รับประกันวินำศภัย 

 
ทีต่ั้ง : ส านักงานใหญ่ อำคำรกรุงเทพประกันภัย 

25   ถนนสำทรใต้  กรุงเทพฯ  10120 
โทรศัพท์  0 2285 8888   
โทรสำร  0 2610 2100 

      รับแจ้งอุบัติเหตุทั่วประเทศ 24 ชั่วโมง โทรศัพท์ 1620
       www.bangkokinsurance.com 
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6.1.2 การลงทุนในบริษัทอืน่ 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 บริษัทได้ลงทุนโดยถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10.0 ขึ้นไปของจ ำนวนหุ้นที่

ออกจ ำหน่ำยแล้วของบริษัทนั้น ดังต่อไปนี้ 
 

ล ำดับ 
 

ชื่อ/สถำนที่ตั้ง ประเภท
ธุรกิจ 

ประเภท
หุ้น 

จ ำนวนหุ้น 
ที่ถือ 

ร้อยละของ
จ ำนวนหุ้นที่

ออกจ ำหน่ำยแล้ว
ของบริษัทนั้น 

1 บริษัท กรุงเทพประกันภัย (ลำว) จ ำกัด 
321/1-2 บ้ำนโพนสะหวันเหนือ  
หน่วย 18 เมืองสีสัดตะนำก 
แขวงนครหลวงเวียงจันทน์ 
สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว 

ประกันภัย สำมัญ 450,000 45.00 

2 บริษัท เอเซียนอินชัวรันส์  
อินเตอรเ์นชั่นแนล (โฮลดิ้ง) จ ำกัด  
คำร์เรนดอน เฮ้ำส์, 2 เชิ้ท สตรีท,  
เฮลมิลตัน, เอช เอ็ม 11, เบอร์มิวด้ำ 

ประกันภัย สำมัญ 23,936 41.70 

3 บริษัท เอเซียอินชัวรันส์  
(ประเทศกัมพูชำ) จ ำกัด (มหำชน) 
5 ถนนเลขที่ 13 สังกัดวัตพนม  
คั้นดวนเปญ พนมเปญ กัมพูชำ 

ประกันภัย สำมัญ 1,604,470 22.92 

4 บริษัท เอเซียอินชัวรันส์  
อินเวสท์เมนท์ จ ำกัด  
ชั้น 16 เวิลด์ไวดเฮ้ำส์ , 
19 ถนนเดอส์เวกซ์ เซ็นทรัล, ฮ่องกง 

ประกันภัย สำมัญ 15,210,000 19.50 

5 บริษัท อีเอ็มซีเอส ไทย จ ำกัด  
183 อำคำรรีเจ้นท์เฮ้ำส์ ชั้น 10  
ถนนรำชด ำริ ลุมพินี ปทุมวัน กรงุเทพฯ 
10330 

ธุรกิจบริกำร
เฉพำะกิจ 

สำมัญ 1,159,950 19.33 
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ล ำดับ 

 
ชื่อ/สถำนที่ตั้ง ประเภท

ธุรกิจ 
ประเภท
หุ้น 

จ ำนวนหุ้น 
ที่ถือ 

ร้อยละของ
จ ำนวนหุ้นที่

ออกจ ำหน่ำยแล้ว
ของบริษัทนั้น 

6 บริษัท พีที เอเซียน อินเตอร์เนชั่นแนล 
อินเวสอินโด จ ำกัด 
วิสมำ เอเซีย แอลที. 12 เอ, เจแอล.  
เลทเจน เอส.ปรำแมน คำว์. 79,  
ศลีปิ - จำกำร์ตำ บำรำท  

ประกันภัย สำมัญ 6,080,000 

 
 

19.00 

7 บริษัท พี ซี ที เอเซียอินชัวรันส์ จ ำกัด  
43-47 ถ.ล้ำนช้ำง บ้ำนหัสดีใต้  
อ ำเภอจันทะบุลี เวียงจันทน์ สำธำรณรัฐ
ประชำธิปไตยประชำชนลำว 

ประกันภัย สำมัญ 237,500 19.00 

8 บริษัท สรชัยวิวัฒน์ จ ำกัด  
23 ซอยสุขุมวิท 63 ถนนสุขุมวิท  
คลองตันเหนือ วัฒนำ กรุงเทพฯ  10110 

พัฒนำ
อสังหำ- 
ริมทรัพย์ 

สำมัญ 405,000 
 

15.00 
 

9 บริษัท ยูเน่ียนไซม์ดำร์บี้  
(ประเทศไทย) จ ำกัด  
29 อำคำรวำนิสสำ ชั้น 20 ซอยชิดลม 
ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

นำยหน้ำ
ประกันวินำศ

ภัย 
สำมัญ 6,000 15.00 

10 บริษัท โรงพยำบำลบ ำรุงรำษฎร์ จ ำกัด 
(มหำชน) 
33 ถนนสุขุมวิท ซอย 3 (ซอยนำนำเหนือ) 
คลองเตยเหนือ วัฒนำ กรุงเทพฯ 10110 

กำรแพทย์ สำมัญ 106,760,417 14.62 

11 บริษัท บำงกอก มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ลิส 
จ ำกัด  
139 อำคำรเศรษฐีวรรณ ชั้น 8  
ถนนปั้น สีลม บำงรัก กรุงเทพฯ 10500 

ลีสซิ่ง สำมัญ 60,000 10.00 

12 บริษัท บำงกอกชโยรัตน์ จ ำกัด  
25 อำคำรกรุงเทพประกันภัย/ 
ไว.ดับยู.ซี.เอ. ชั้น 10 ถนนสำทรใต้  
ทุ่งมหำเมฆ สำทร กรุงเทพฯ 10120 

นำยหน้ำ
ประกันวินำศ

ภัย 
สำมัญ 10,000 10.00 
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6.1.3 บุคคลอ้างองิอืน่ๆ 
 

นายทะเบียนหลกัทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
 93 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

 โทรศัพท์ 0 2009 9000 

 
โทรสำร 0 2009 9991 
Call Center : 0 2009 9999 

 Email : SETContactCenter@set.or.th 

 www.set.or.th/tsd 
  
ผู้แทนผู้ถือหุ้น - ไม่มี - 
   
ผู้สอบบัญชี นำงสำวรัชดำ  ยงสวัสดิ์วำณิชย์ 

 เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขที่ 4951 

 บริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด 

 ชั้น 33 อำคำรเลครัชดำ 
 193/136-137 ถนนรัชดำภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

 โทรศัพท์ 0 2264 9090 

 โทรสำร 0 2264 0789-90 

 Email : ernstyoung.thailand@th.ey.com 
 www.ey.com 
  
ทีป่รึกษากฎหมาย ส ำนักงำนมนูกิจทนำยควำม 

 
59/6  ถนนเสือป่ำ  แขวงป้อมปรำบ  เขตป้อมปรำบศัตรูพ่ำย
กรุงเทพฯ  10100 

 โทรศัพท์ 0 2221 3466 

 โทรสำร 0 2221 3191 
  
ทีป่รึกษาทางการเงิน -ไม่มี- 
  
สถาบันการเงินทีต่ิดต่อ ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) 
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ความภาคภูมิใจ ปี 2558 

ปี 2558  เป็นอีกปีแห่งควำมส ำเร็จและควำมภำคภูมิใจของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ำกัด 
(มหำชน) จำกกำรได้รับรำงวัลอันทรงเกียรติจำกหลำกหลำยองค์กรชั้นน ำทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 
สะท้อนให้เห็นถึงคุณภำพกำรให้บริกำรของบริษัทฯ ที่มีมำตรฐำนและเป็นที่ยอมรับในระดับสำกล ตอกย้ ำ
ถึงควำมเป็นผู้น ำในธุรกิจประกันวินำศภัยของไทยได้อย่ำงชัดเจน 

รางวัล Lifetime Achievement Award รำงวัลอันทรงเกียรติที่มอบให้แด่คุณชัย โสภณพนิช 
ประธำนกรรมกำร จำกงำน 19th Asia Insurance Industry Awards 2015 จัดโดย Asia Insurance Review 
นิตยสำรชื่อดังที่มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนข้อมูลประกันภัยของเอเชียและของโลก ในฐำนะที่ท่ำนได้สร้ำง
คุณประโยชน์นำนัปกำรให้แก่อุตสำหกรรมประกันภัยทั้งของไทยและในอำเซียน รวมทั้งมีควำมสำมำรถ
ในกำรบริหำรงำนท ำให้กรุงเทพประกันภัยมีพัฒนำกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง มีฐำนะกำรเงินที่แข็งแกร่งและ
มั่นคง ตลอดจนให้ควำมส ำคัญในกำรส่งเสริมช่วยเหลือสังคมมำอย่ำงต่อเน่ืองและยำวนำน 

รางวัล Best Application Innovation จำกโครงกำร ICT Best Practice Awards 2015 จัดโดย
บริษัท กสท โทรคมนำคม จ ำกัด (มหำชน) สมำคมอุตสำหกรรมเทคโนโลยีสำรสนเทศไทย 
มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ และนิตยสำร eLEADER  ด้วยบริษัทฯ ได้น ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำพัฒนำ
โครงกำร BKI Telematics ที่ใช้กับกำรประกันภัยรถยนต์ เพื่อสนับสนุนพฤติกรรมกำรขับขี่ที่ดีและ
ก่อให้เกิดควำมปลอดภัยบนท้องถนน และลดควำมสูญเสียและควำมเสียหำยที่จะเกิดจำกอุบัติเหตุ ซึ่งจะ
ส่งผลดีต่อภำพรวมของสังคม พร้อมทั้งสำมำรถให้บริกำรลูกค้ำได้อย่ำงใกล้ชิดมำกขึ้นผ่ำนทำง
แอพพลิเคชั่น 

รางวลั CIO of the Year หรือรางวลัผู้บริหารด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารดีเยีย่มทีสุ่ด
แห่งปี จำกโครงกำร ICT Best Practice Awards 2015 ที่มอบให้แด่ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนำถรัตน ผู้อ ำนวยกำร
ใหญ่   จำกกำรที่ท่ำนเป็นผู้น ำนวัตกรรมเทคโนโลยีมำใช้พัฒนำระบบงำนต่ำงๆ  เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำร
ท ำงำน พร้อมทั้งเสริมศักยภำพและคุณภำพกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำและคู่ค้ำเพื่อให้ได้รับควำมพึงพอใจ
สูงสุด  

รางวัล Excellence in Insurance Thailand  หรือรำงวัลแห่งควำมเป็นเลิศด้ำนธุรกิจประกันวินำศ
ภัย จำกงำน IAIR AWARDS 2015 จัดโดยนิตยสำร IAIR (International Alternative Investment Review) 
ในเดือนมีนำคม 2558 โดยกรุงเทพประกันภัยเป็นบริษัทประกันวินำศภัยเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่
ได้รับรำงวัลดังกล่ำวติดต่อกันถึง 4 คร้ัง ตั้งแต่ปี 2013-2015  ถือเป็นกำรตอกย้ ำในควำมส ำเร็จของกำร
ด ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเน่ืองที่ยึดมั่นในควำมซื่อตรงและยุติธรรม ใส่ใจควำมต้องกำรของลูกค้ำ ไม่หยุดนิ่งใน
กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรที่หลำกหลำยของลูกค้ำทุกกลุ่ม 
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รางวัล Best Insurance Solutions Advisory Team - Thailand 2015  จัดโดย Capital Finance 
International ซึ่งเป็นนิตยสำรด้ำนธุรกิจ เศรษฐกิจ และกำรเงินชื่อดังของทวีปยุโรป โดยรำงวัลดังกล่ำวจะ
มอบให้แก่สถำบันกำรเงินดีเด่นและมีชื่อเสียงระดับโลก ทั้งด้ำนสถำบันกำรเงิน กำรธนำคำร บริษัท
หลักทรัพย์ และบริษัทประกันภัย ซึ่งกรุงเทพประกันภัยเป็นบริษัทประกันวินำศภัยแห่งแรกและแห่งเดียว
ของไทยที่ได้รับรำงวัลอันทรงเกียรติดังกล่ำว ในฐำนะที่เป็นบริษัทประกันวินำศภัยชั้นน ำของประเทศไทย
ที่มีกำรพัฒนำด้ำนต่ำงๆ อย่ำงรวดเร็วและต่อเนื่อง นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังมีกระบวนกำรท ำงำนที่มี
ประสิทธิภำพ ได้มำตรฐำนสำกล มีกำรลงทุนเร่ืองระบบกำรวิเครำะห์และกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่ท ำ
ให้บริษัทฯ  ปรับตัวได้รวดเร็วและทันต่อทุกสถำนกำรณ์ รวมทั้งด ำเนินธุรกิจโดยยึดถือลูกค้ำเป็นศูนย์กลำง
และให้ควำมส ำคัญต่อกำรบริกำรลูกค้ำอย่ำงตรงใจเพื่อให้ได้รับควำมพึงพอใจสูงสุด  

รางวัล ศูนย์รับเร่ืองและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคดีเด่น ประจ าปี 2558 จัดโดยส ำนักงำน
คณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) จำกกำรที่บริษัทฯ  ให้ควำมส ำคัญต่อกำรแก้ปัญหำของลูกค้ำและคู่
ค้ำตลอดมำ โดยมีกำรบริหำรจัดกำรรับเร่ืองร้องเรียนและแก้ไขปัญหำให้แก่ผู้บริโภคได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ มีกระบวนกำรให้บริกำรลูกค้ำที่ได้มำตรฐำน ตลอดจนมีกำรวัดผล วิเครำะห์ และปรับปรุง
กำรให้บริกำรอย่ำงต่อเน่ือง ภำยใต้หลักเกณฑ์ของสถำบันรับรองมำตรฐำนไอเอสโอ  
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การจัดอนัดับความน่าเช่ือถือ 
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) ได้รับกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือทำงกำรเงินจำก 

Standard & Poor’s หรือ S&P สถำบันกำรจัดอันดับทำงกำรเงินชั้นน ำของโลก ในระดับ A-/Stable ณ วันที่ 

26 พฤศจิกำยน 2558  ซึ่งสะทอ้นให้เห็นถึงควำมเป็นบริษัทชั้นน ำในธุรกิจประกันวินำศภัยที่มีควำมสำมำรถ

ทำงกำรแข่งขัน ด้วยผลประกอบกำรที่ดี มีเงินกองทุนและสินทรัพย์ที่มั่นคงแข็งแกร่ง รวมทั้งมีกำรบริหำร

เงินทุนอยู่ในระดับที่น่ำพอใจ 

นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังได้รับกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือทำงกำรเงิน (Financial Strength Rating) 

จำก A.M. Best Company ในระดับ A- (Excellent) ณ วันที่ 29 พฤษภำคม 2558  ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถำบันกำร

จัดอันดับทำงกำรเงินชั้นน ำของโลก อันสะท้อนให้เห็นถึงควำมมั่นคงแข็งแกร่งของเงินทุนและควำมมี

เสถียรภำพทำงกำรเงิน  

สถาบันจัดอนัดับความน่าเช่ือถือ    

Standard & Poor’s                                                                      26 พ.ย. 58 
Counterparty Credit Rating Local Currency A- (Strong)  
Financial Strength Rating Local Currency A- (Strong)  
ASEAN Regional Scale axAA  
Outlook  Stable 
 

A.M. Best                                                                                    29 พ.ค. 58 
Financial Strength Rating A- (Excellent)   
Financial Strength Rating Outlook Stable   
Issuer Credit Rating  a- (Strong)   
Issuer Credit Rating Outlook Stable 
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ส่วนที่ 2 

การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท 
 (ก)  บริษัทฯ เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)  
 (ข)  บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแล้ว 1,064,700,000 (หนึ่งพันหกสิบสี่ล้านเจ็ดแสน) 
บาท เป็นหุ้นสามัญทั้งหมด จ านวน 106,470,000 (หนึ่งร้อยหกล้านสี่แสนเจ็ดหมื่น) หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 
หุ้นละ 10 (สิบ) บาท  
 (ค) บริษัทฯ ไม่มีการออกหุ้นประเภทอ่ืนนอกเหนือจากหุ้นสามัญ 
 (ง) บริษัทฯ ไม่มีข้อตกลงระหว่างกัน (Shareholding Agreement) ในกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่         
ในเร่ืองที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัทฯ                    
7.2 ผู้ถือหุ้น 
    (ก)  กลุ่มผู้ถือหุ้นท่ีถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรก 

รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด  10  อันดับแรกของบริษัทฯ  พร้อมทั้งจ านวนหุ้นที่ ถือ และสัดส่วน           
การถือหุ้น  ณ  วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลคร้ังล่าสุดเมื่อวันที่ 
27 พฤศจิกายน 2558 มีรายละเอียดดังน้ี 

 
ชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น 

(%) 
1.  ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 10,613,194 9.97 
2.  HWIC ASIA FUND * 6,752,114 6.34 
3.  นายชัย     โสภณพนิช ** 3,473,026 3.26 
4.  มูลนิธิชิน โสภณพนิช 3,370,934 3.17 
5.  บริษัท ซี.อาร์.โฮลดิ้ง จ ากัด 3,332,934 3.13 
6.  AIOI INSURANCE CO., LTD. 2,989,599 2.81 
7.  นายชาญ  โสภณพนิช 2,937,977 2.76 
8.  นายเชิดชู  โสภณพนิช 2,691,452 2.53 
9.  นายชาตรี  โสภณพนิช 2,514,033 2.36 
10. นายนิติ  โอสถานุเคราะห์ 2,224,362 2.09 
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หมายเหตุ   * มีสถานะเป็นสถาบนัการเงินต่างประเทศ หรือผู้รบัฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ท าหน้าที่เปน็ผู้ถือ 
 หลักทรัพย์แทน (Trust Company หรือ Nominee Account) ซ่ึงบริษัทฯ ได้ตรวจสอบกับบริษัท ศูนย์รับฝาก

หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด (TSD) แล้ว ไม่สามารถเปิดเผยรายช่ือผู้ถือหุ้นที่แท้จริง (Ultimate 
Shareholder) ได้  

                 ** นับรวมผู้ถือหุ้นที่เก่ียวข้องกัน ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 258 ได้แก ่
                 คู่สมรส – นางนุชนารถ  โสภณพนิช  จ านวน  665,746  หุ้น 

 (ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ท่ีโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการจัดการหรือการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ 

ตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ได้นิยาม
ค าว่า “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” ให้หมายความถึง ผู้ถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในนิติบุคคลใดเกินกว่า
ร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น  

จากสัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรกของบริษัทฯ ไม่ปรากฏว่า   มีผู้ถือ
หุ้นรายใดที่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ดังนี้  บริษัทฯ 
จึงไม่มีกลุ่มผู้ถือหุ้นที่มีลักษณะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตามนิยามที่ก าหนดไว้ข้างต้น ทั้งนี้ กลุ่มผู้ ถือหุ้น
สูงสุด 10 อันดับแรกดังกล่าวไม่มีพฤติการณ์ที่มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการจัดการหรือการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญแต่อย่างใด 

อนึ่ง ส าหรับกรณีที่กรรมการบริษัทฯ จ านวน 2 ท่าน ได้แก่ นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ และนาย
สุวรรณ แทนสถิตย์ ตามที่ปรากฏอยู่ในรายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในหัวข้อที่ว่าด้วยโครงสร้างการ
จัดการนั้น ด ารงต าแหน่งเป็นผู้บริหาร (ตามนิยามในประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ที่ให้นับรวมถึงผู้ที่ด ารงต าแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกต่อจาก
ผู้จัดการลงมา) ของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นสูงสุดอันดับแรกของบริษัทฯ ก็ตาม 
รวมถึงกรณีที่กรรมการบริษัท ฯ ได้แก่ นางณินทิรา โสภณพนิช ซึ่งเป็นคู่สมรสของผู้บริหาร (ตามนิยาม
ในประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ที่ให้นับรวมถึงผู้ที่
ด ารงต าแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกต่อจากผู้จัดการลงมา) ของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็น     
ผู้ถือหุ้นสูงสุดอันดับแรกของบริษัทฯ ก็ตาม แต่กรณีดังกล่าวมิได้มีลักษณะเป็นการส่งผู้แทนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการบริหารงาน หรือมีพฤติการณ์ที่มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการจัดการหรือการด าเนินงาน
ของบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญแต่อย่างใด ด้วยเหตุผลส าคัญดังต่อไปนี้ 
 1. บริษัทฯ ได้เรียนเชิญกรรมการทั้งสามท่านเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ เป็นการส่วนตัว 
เนื่องจากท่านทั้งสามเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในทักษะที่หลากหลายเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ  
สามารถอุทิศเวลาและความพยายามให้กับการเป็นกรรมการบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่ และมี คุณสมบัติ
เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทก าหนดไว้  
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2. บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมส าหรับการท าธุรกรรมบางรายการที่เกี่ยวข้องกับ
การด าเนินงานของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ดังรายละเอียดที่เปิดเผยในหัวข้อรายการ
ระหว่างกันแล้ว 

3. บริษัทฯ ได้ก าหนดกลุ่มกรรมการที่มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย กรรมการ
ที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระซึ่งมิได้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบและ/หรือ กรรมการที่มา
จากสถาบันการเงิน  ดังรายละเอียดที่เปิดเผยในหัวข้อ กรรมการที่มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ แล้ว                                                                                                                                                
7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น 

บริษัทฯ ไม่มีการออกหุ้นประเภทอื่น นอกเหนือจากหุ้นสามัญ 
7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

 โดยที่คาดว่าธุรกิจประกันวินาศภัยจะขยายตัวได้สม่ าเสมอและต่อเนื่อง ดังนั้น บริษัท ฯ จึงจะ
พยายามรักษาระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิหลังจาก
หักภาษีเงินได้ และจ่ายเงินปันผลปีละ 4 คร้ัง (รายไตรมาส) ทั้งนี้ บริษัท ฯ จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผล
ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามผลการด าเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัท ฯ และสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ
ต่อไป  
 ส าหรับข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาของบริษัทฯ เป็นดังนี้ 

(บาท/หุน้) 

การประชุม 
ผู้ถือหุ้น 
ครั้งท่ี/ปี 

เงินปันผล 
ประจ าปี 

เงินปันผลและหุ้นปันผล รวม 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หุ้นปันผล 

19/2555 2554 2.75 2.75 2.75 3.75 - 12 
20/2556 2555 2.75 2.75 2.75 3.75 - 12 
21/2557 2556 2.75 2.75 2.75 3.75 4* 16 
22/2558 2557 2.75 2.75 2.75 3.75 - 12 
23/2559 2558 2.75 2.75 2.75 3.75 - 12 

หมายเหตุ  *  ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 21/2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุม 
     ผู้ถือหุ้นให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 760.5 ล้านบาท เป็น 1,064.7 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพื่อจ่าย 
     เป็นหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 5 หุ้นเดิม ต่อ 2 หุ้นปันผล ในกรณีมีเศษหุ้นให้จ่ายเงินปันผลในส่วน 
     ของเศษหุ้นนี้ เป็นเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 4 บาท 
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8. โครงสร้างการจัดการ 
 

โครงสร้างองค์กร 

 

   ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 
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โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย 2 กลุ่มหลัก ได้แก่  
1. คณะกรรมการบริษัทฯ  และ คณะกรรมการเฉพาะเร่ือง  ซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการ

บริษัทฯ อีก 3 คณะ ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 
และคณะกรรมการธรรมาภิบาล 

2. คณะผู้บริหาร และคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองซึ่งรายงานตรงต่อคณะผู้บริหารอีก  7 คณะ ได้แก่   
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง  คณะกรรมการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน คณะกรรมการลงทุน 
คณะกรรมการประกันภัยและสินไหมทดแทน   คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะกรรมการ
ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน และคณะกรรมการบริหารด้านความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ 

8.1 คณะกรรมการบริษัท 
โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่น้อยกว่า         

5 คน และไม่น้อยกว่า 3ใน 4 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย ตามข้อบังคับ
บริษทัฯ โดยมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง และมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของ
จ านวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ เพื่อให้มีการถ่วงดุลอ านาจและสามารถก ากับ
ดูแลการด าเนินกิจการของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบายการก ากับดูแล
กิจการของบริษัทฯ 

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ 
คณะกรรมการบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) มีจ านวนทั้งสิ้น 12  ท่าน ประกอบด้วย 
1.   กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จ านวน  2 ท่าน และกรรมการ ซึ่งเป็นที่ปรึกษาบริษัทจ านวน 1 ท่าน  
2.   กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จ านวน 9 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระทั้ง 9 ท่าน คิดเป็นจ านวน

มากกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งคณะ  
รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ จ านวนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และค่าตอบแทนของ 

 
กรรมการแต่ละท่าน ในปี 2558 ปรากฏรายละเอียด ดังนี้ 

รายชื่อ - ต าแหน่งคณะกรรมการบริษัท ฯ  การเข้าร่วมประชุม/จ านวนคร้ัง
ท่ีเชิญประชุม 

ค่าตอบแทน
ประจ าปี 
2558 

(บาท) **** 
1 2 3 4 

1.) กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร และที่ปรึกษาบริษัท  

1. นายชัย  โสภณพนิช                             ประธานกรรมการ 
                                                             และประธานคณะผู้บรหิาร 

4/4 
 

- 
 

- 
 

- 
 

1,237,500 
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2. นายพนัส   ธีรวณิชย์กุล            กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ 
                                                             และกรรมการธรรมาภิบาล           

4/4 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
1/1 

697,500 
   90,000 

3. นายวรวิทย์   โรจน์รพีธาดา                              กรรมการ 
                                      และที่ปรกึษา (ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558) 
                           และเลขานกุารบริษัท (ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2558)                                                                         

4/4 
 

- 
 

- 
 

- 
 

697,500 
 

2.) กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 
4. นายโชตะ โมริ                                          กรรมการอิสระ 
                                        (แต่งตั้งมีผลเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558) 

1/1 - - - 180,000 

    2.1) คณะกรรมการตรวจสอบ** 

5. นายกองเอก เปล่งศักดิ์  ประกาศเภสัช      กรรมการอิสระ 
                                           และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

4/4 
- 

- 
6/6 

- 
- 

- 
- 

697,500 
348,000 

6. นางสาวพจนีย์  ธนวรานิช                       กรรมการอิสระ 
                                                                และกรรมการตรวจสอบ 

4/4 
- 

- 
6/6 

- 
- 

- 
- 

697,500 
348,000 

7. นายช.นันท์      เพ็ชญไพศิษฏ์                  กรรมการอิสระ 
                                                                และกรรมการตรวจสอบ 

4/4 
- 

- 
6/6 

- 
- 

- 
- 

697,500 
348,000 

    2.2) คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา*** 

8. นายสิงห์  ตังทัตสวัสดิ์                              กรรมการอิสระ          
         และประธานคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

4/4 
- 

- 
- 

- 
3/3 

- 
- 

697,500 
   75,000 

9.นายสุวรรณ  แทนสถิตย์                            กรรมการอิสระ 
                               และกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

4/4 
- 

- 
- 

- 
3/3 

- 
- 

697,500 
   75,000 

10.หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ  ดิศกุล                    กรรมการอิสระ 
                               และกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

  4/4 
- 

- 
- 

- 
3/3 

- 
- 

697,500 
   75,000 

 
 

รายชื่อ - ต าแหน่งคณะกรรมการบริษัท ฯ  การเข้าร่วมประชุม/จ านวนคร้ัง
ท่ีเชิญประชุม 

ค่าตอบแทน
ประจ าปี 
2558 

(บาท) **** 
1 2 3 4 

     2.3) คณะกรรมการธรรมาภิบาล***  

11. นายวีระศักดิ์   สุตัณฑวิบูลย์                      กรรมการอิสระ      
                                          และประธานคณะกรรมการธรรมภิบาล 
                                และกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา                                                                             

4/4 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
2/2 

- 
1/1 
- 

697,500 
  90,000 

- 
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.                                   (แต่งตั้งมีผลเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558) 

12. นางณินทิรา โสภณพนิช                         กรรมการอิสระ 
                                                             และกรรมการธรรมาภิบาล 

4/4 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
1/1 

697,500 
   90,000 

      นายฮิเดะโยชิ คะมิกะตะ                        กรรมการอิสระ 
                                     (ลาออกมีผลเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2558) 

1/1 
 

- 
 

- 
 

- 
 

157,500 
 

                                รวม 4 คร้ัง 6 คร้ัง 3 คร้ัง 1 คร้ัง    10,089,000 
 

หมายเหตุ :  การเข้าร่วมประชุม/จ านวนครั้งที่เชิญประชุม 
  1 หมายถึง การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

2 หมายถึง การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมีการเชิญ
ประชุมจ านวนรวม 6 ครั้ง แบ่งเป็นการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจ านวน 4 ครั้ง และคณะกรรมการตรวจสอบมี
การประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย จ านวน 2 ครั้ง 

3 หมายถึง การประชุมคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 
4 หมายถึง การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล 

* คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับการแต่งตั้งโดยมติคณะกรรมการบริษัท ฯ เมื่อวันที่  14 พฤศจิกายน 2557     
มีวาระด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี มีผลตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 และครบวาระการด ารงต าแหน่งในวันที่ 16 
พฤศจิกายน 2560 โดยกรรมการตรวจสอบจ านวน 3 ท่าน ดังรายช่ือที่ปรากฏข้างต้นเป็นกรรมการอิสระและมิได้เป็น
ผู้บริหารของบริษัท ฯ  ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน
ของบริษัท ฯ ดังรายละเอียดประวัติการศึกษาและประสบการณ์ท างานโดยเฉพาะด้านการสอบทานงบการเงินตามที่
ปรากฏอยู่ในประวัติของกรรมการ 

** คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา ได้รับการแต่งตั้งโดยมติคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 14  
สิงหาคม  2556  มีวาระด ารงต าแหน่งคราวละ  3  ปี มีผลตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2556 และครบวาระการด ารงต าแหน่ง
ในวันที่ 18 สิงหาคม 2559  

อนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีมติแต่งตั้ง นายวีระศักดิ์ 
สุตัณฑวิบูลย์ ซ่ึงเป็นกรรมการอิสระและเป็นประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการก าหนด
ค่าตอบแทนและสรรหาอีกต าแหน่งหนึ่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 และครบวาระการด ารงต าแหน่งใน
เดือนกุมภาพันธ์ 2561 

*** คณะกรรมการธรรมาภิบาล ได้รับการแต่งตั้งโดยมติคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557  
มีวาระ ด ารงต าแหน่งคราวละ  3  ปี มีผลตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 และครบวาระการด ารงต าแหน่งในวันที่ 27 
กุมภาพันธ์ 2560 

**** ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2558 ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22 ประจ าปี 
2558 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 ไว้เป็นจ านวนรวมทั้งส้ินไม่เกิน 12,500,000.- บาท 

ขอบเขตอ ำนำจหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรบริษัทฯ 
คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทในการก ากับดูแลการบริหารงานของบริษัทฯ เพื่อมั่นใจว่า          

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายที่ได้รับอนุมัติเป้าหมายของการด าเนินงานที่น าเสนอ           
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และมุ่งมั่นในการสร้างผลการด าเนินงานที่เป็นเลิศ เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม             
ซึ่งรวมถึงการด าเนินการดังต่อไปนี้ 

 1. พิจารณาก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน นโยบาย
การแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตและการกระท าคอร์รัปชัน เพื่อให้ฝ่ายบริหาร น าไปปฏิบัติ  ซึ่งรวมถึง
การทบทวนประเมินผลการปฏิบัติเพื่อน ามาพิจารณาปรับปรุงให้เหมาะสม และรายงานไว้ในรายงาน
ประจ าปี 
 2. พิจารณาความเหมาะสม ให้ค าแนะน าและอนุมัติวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ตลอดจนเป้าหมายการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ ที่น าเสนอโดยฝ่ายบริหาร รวมถึงการติดตามประเมินผลความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน  

3. ดูแลให้บริษัทฯ มีระบบบริหารความเสี่ยง  การควบคุมภายในและการตรวจสอบที่เหมาะสม  
4. ดูแลให้มีกระบวนการสรรหา และแผนการสืบทอดต าแหน่งของกรรมการ และผู้บริหาร

ระดับสูงของบริษัทฯ ที่มีประสิทธิผล คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งประธานคณะผู้บริหาร และ
ผู้อ านวยการใหญ่ เป็นหัวหน้าคณะผู้บริหารระดับสูง เพื่อรับผิดชอบในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการบริษัทฯ 
 5. ดูแลให้มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ข้อพึงปฏิบัติที่ดี
ของกรรมการและพนักงาน รวมถึงการสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบ 
 6. พิจารณาความเหมาะสมในการแต่งตั้ง และก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ชุดย่อย 
 7. พิจารณามอบอ านาจอย่างเหมาะสมให้แก่ประธานคณะผู้บริหาร และผู้อ านวยการใหญ่ เพื่อให้
สามารถด าเนินงานธุรกิจปกติได้อย่างรวดเร็ว 

8. จัดท ารายงานอธิบายความรับผิดชอบของคณะกรรมการฯ ในการจัดท ารายงานทางการเงินไว้
ในรายงานประจ าปี  

9. พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประธานคณะผู้บริหาร และ
ผู้อ านวยการใหญ่ รวมทั้งก ากับดูแลให้มีกระบวนการที่มีประสิทธิผลในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารระดับสูง 

10. พิจารณาความเหมาะสมในการแต่งตั้งเลขานุการบริษัท  และก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่
ของเลขานุการบริษัท 

11. จัดให้มีช่องทางส าหรับผู้มีส่วนได้เสียในการติดต่อสื่อสารกับคณะกรรมการ เพื่อแจ้งข้อมูล
หรือขอ้เสนอแนะที่เป็นประโยชน์มายังบริษัทฯ  เพื่อพิจารณาด าเนินการตามกระบวนการที่ก าหนดต่อไป 

12. ด าเนินการอ่ืนๆ  เพื่อให้เป็นไปตามข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริษัทฯ 
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กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ 
1. คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก าหนดการประชุมไว้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 4  คร้ังต่อปี เพื่อให้          

กรรมการบริษัทฯ ทุกท่านได้รับทราบและจัดสรรเวลาเพื่อเข้าร่วมการประชุม และอาจจัดให้มีการประชุม
พิเศษเพิ่มได้ตามความจ าเป็น     

2. หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบวาระการประชุมจะส่งให้กรรมการทุกท่านพิจารณา
ล่วงหน้าอย่างน้อย  7 วันก่อนการประชุม  ทั้งนี้ กรรมการทุกท่านสามารถเสนอเร่ืองเข้าสู่วาระการ
ประชุมได้โดยเสนอผ่านเลขานุการบริษัท  

3. ในการประชุม ประธานการประชุมมีหน้าที่จัดสรรเวลาในการน าเสนอสารสนเทศและการ
อภิปราย  ซักถาม  เปิดโอกาสและสนับสนุนให้กรรมการแต่ละท่านแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ 

4. ในการพิจารณาวาระต่าง ๆ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเร่ืองที่พิจารณา ไม่มีสิทธิออกเสียง
และต้องไม่อยู่ในที่ประชุมในวาระดังกล่าว  

5. กรรมการสามารถขอค าชี้แจงหรือขอตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเร่ืองที่พิจารณาเพิ่มเติมได้จาก
ประธานคณะผู้บริหารหรือเลขานุการบริษัทได้ 

6. คณะกรรมการบริษัทฯ  สนับสนุนให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถประชุมระหว่าง
กันเองได้  โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้อ านวยความสะดวก เมื่อได้รับการร้องขอจาก
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 

กรรมกำรทีม่ีอ ำนำจลงนำมผูกพนับริษัท 
 กรรมการที่มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท คือ กรรมการบริษัทสองในจ านวนสามคน ได้แก่      
นายชัย โสภณพนิช หรือ นายพนัส ธีรวณิชย์กุล หรือ นายวรวิทย์ โรจน์รพีธาดา  ลงลายมือชื่อร่วมกัน 
และประทับตราส าคัญบริษัทฯ 
 

8.2 คณะผู้บริหาร 
คณะผู้บริหำร 
ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารและผู้บริหารระดับสูงที่ได้รับการแต่งตั้งจากประธานคณะ

ผู้บริหาร โดยคณะผู้บริหารได้รับมอบอ านาจตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ให้มีอ านาจกระท าการแทน
บริษัทฯ ในการปฏิบัติภารกิจประจ าวัน และภารกิจทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ   
เพื่อเป็นการแบ่งเบาภารกิจของคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนเพื่อความคล่องตัวในการด าเนินกิจการ     
งานใด ๆ ของบริษัทฯ ให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  และรายงานให้คณะกรรมการ
บริษัทฯ ทราบ แต่ทั้งนี้ การใช้อ านาจของคณะผู้บริหารดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถกระท าได้หากผู้บริหาร
มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไม่ว่าในลักษณะใด ๆ กับบริษัทฯ   
 ส าหรับการด าเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเร่ืองภายในของบริษัทฯ ได้แก่ การออกหนังสือเวียน 
การก าหนดกฎ ระเบียบ ค าสั่ง และประกาศ อ่ืนใด เป็นต้น ประธานคณะผู้บริหาร หรือผู้อ านวยการใหญ่
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จะเป็นผู้มีอ านาจลงนาม โดยให้ใช้วิธีปฏิบัติเช่นเดียวกับบริษัทเอกชนอ่ืน ๆ ที่ประกอบธุรกิจประกันภัย 
และให้ค านึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นส าคัญ 

รำยช่ือคณะผู้บริหำร 
ค าว่า “คณะผู้บริหารของบริษัทฯ” ตามนิยามในประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ที่ให้นับรวมถึงผู้ที่ด ารงต าแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกต่อจาก
ผู้จัดการลงมา ทั้งนี้ ภายใต้โครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ คณะผู้บริหารของบริษัท หมายถึง ประธาน
กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร และผู้บริหารของบริษัทฯ ระดับผู้อ านวยการ (ณ วันที่ 1 มกราคม 
2559 ) รวม จ านวน 13 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้ 

รายช่ือคณะผู้บริหาร  ต าแหน่ง 

1.  นายชัย              โสภณพนิช*                      ประธานกรรมการ 
2.  นายพนัส           ธีรวณิชย์กุล*  กรรมการและประธานคณะผูบ้รหิาร 
3.  ดร.อภิสิทธิ์        อนันตนาถรัตน* ผู้อ านวยการใหญ ่
4.  นายอานนท์       วังวสุ ผู้ช่วยผู้อ านวยการใหญ ่
5.  นายสุพัฒน์        อยู่คงพันธุ ์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการใหญ ่
6.  นางศรีจิตรา       ประโมจนีย์** ผู้อ านวยการและเลขานุการบรษิทั 
7.  นายจักรกริช       ชีวนันทพรชัย ผู้อ านวยการ 
8.  นางสาวพิมพ์ใจ  เลื่อมรุ่ง    ผู้อ านวยการ 
9.  นายสุชาต ิ          จิรายุวัฒน์ ผู้อ านวยการ 
10. นายอารีย ์          วันแอเลาะ ผู้อ านวยการ 
11. นายเลิศ              วงศ์ชัย               ผู้อ านวยการ 
12. นางสาวปวีณา    จูชวน (แต่งตั้งมีผลเมื่อวันที่ 1 มกราคม  2559) ผู้อ านวยการ  

13. นายชวาล           โสภณพนิช  (แต่งตั้งมผีลเมื่อวันที่ 1 มกราคม  2559) ผู้อ านวยการ 

     นายสาธิต           ลิปตะสิริ (เกษียณอายุมีผลเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2559)            ผู้อ านวยการ 
     นายณัฐดนัย       พรชัยสิริอรุณ (ลาออกมีผลเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558)            ผู้อ านวยการ 
หมายเหตุ : * ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งและ
ปรับเปลี่ยนต าแหน่งผู้บริหารระดับสูง จ านวน 3 ท่าน ซ่ึงได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและ
สรรหาแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 1. นายชัย   โสภณพนิช   จากต าแหน่ง ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร 
                                                  เป็นต าแหน่ง ประธานกรรมการ 
 2. นายพนัส   ธีรวณิชย์กุล  จากต าแหน่ง กรรมการผู้อ านวยการใหญ่   

                      เป็นต าแหน่ง กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร 
 3. ดร.อภิสิทธิ์  อนันตนาถรัตน  จากต าแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ 

                             เป็นต าแหน่ง ผู้อ านวยการใหญ่  
 ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 
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** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558  ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง 
นางศรีจิตรา ประโมจนีย์ เป็นเลขานุการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558  

ขอบเขตอ ำนำจหน้ำทีข่องคณะผู้บริหำร 
1.  พิจารณากลั่นกรอง เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์

เป้าหมายการด าเนินธุรกิจ และงบประมาณประจ าปี รวมถึงนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ 
2.  พิจารณากลั่นกรองน าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาการจัดหาหรือจ าหน่าย

ทรัพย์สินที่ส าคัญของบริษัทฯ  
3.  ก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ  รวมถึงการประเมินผล

การปฏิบัติ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลเพื่อพิจารณา 
4.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ  มอบหมาย 
5.  ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ให้คณะกรรมการทราบเป็นระยะ 

8.3 เลขานกุารบริษัท 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2551 ได้มีมติแต่งตั้ง       

นายวรวิทย์ โรจน์รพีธาดา ให้ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2551 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่  2/2558 เมื่อวันที่  15 พฤษภาคม 2558  นายวรวิทย์  
โรจน์รพีธาดา ได้ขอลาออกจากต าแหน่งเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558 และในที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 2/2558 ได้มีมติแต่งตั้งนางศรีจิตรา ประโมจนีย์ ซึ่งปัจจุบันด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงินซึ่งร่วมงานกับบริษัทฯ มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 เป็นผู้ท าหน้าที่เลขานุการ
บริษัทท่านใหม่ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558 เป็นต้นไป เพื่อท าหน้าที่ดูแล ประสานงาน และ
อ านวยความสะดวกในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎหมาย 
และกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยเลขานุการบริษัทที่คณะกรรมการแต่งตั้งเป็นผู้ที่คณะกรรมการ
เห็นว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีความรู้ความสามารถที่จะท าหน้าที่เลขานุการบริษัทและ
ด ารงต าแหน่งดังกล่าว โดยมีการก าหนดคุณสมบัติและขอบเขตอ านาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัทไว้ ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 

คุณสมบัติของเลขานุการบริษัท 
1.  มีความรอบรู้และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงบทบาทหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องกับงาน

เลขานุการบริษัท ได้แก่ หน้าที่ของกรรมการ หน้าที่ของบริษัทฯ และมีความรู้ด้านกฎหมายและ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนศึกษาหาความรู้ และติดตาม ข้อมูล ข่าวสาร เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงาน
อย่างสม่ าเสมอ  

2.  ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง 
ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่น ทุ่มเท และสนับสนุนการด าเนินงานของบริษัทฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยอยู่
ภายใต้หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ 
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3.  ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่กระท าการใดๆ อันจะ
ก่อให้เกิดผลเสียต่อชื่อเสียง และภาพลักษณ์ของบริษัทฯ 

4.  ไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตัวจากโอกาสทางธุรกิจของบริษัท ฯ รวมทั้งเก็บรักษาความลับ
ของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี 

5.  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับฝ่ายงานและหน่วยงาน    
ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ   

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของเลขานุการบริษัท 
เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ดูแล ประสานงาน และอ านวยความสะดวกในการประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนก าหนดให้เลขานุการบริษัทรับผิดชอบงาน ดังนี้
 1. ให้ค าแนะน าเบื้องต้นแก่กรรมการในข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ  ของบริษัทฯ ที่
คณะกรรมการต้องทราบและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ าเสมอ  รวมถึงรายงานการ
เปลี่ยนแปลงในข้อก าหนดกฎหมายที่มีนัยส าคัญแก่กรรมการ  

2. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น  และประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย   ข้อบังคับของ
บริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติต่าง ๆ  

3. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งติดตามให้มี
การปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  

4. จัดท าและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานประจ าปีของบริษัทฯ  หนังสือนัดประชุม          
ผู้ถือหุ้น หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุม  

5. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร  พร้อมทั้งจัดท าส าเนา
ส่งให้ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันท าการ นับจากวันที่
ได้รับรายงาน 

6. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่ก ากับ
บริษัทฯ ตามระเบียบและข้อก าหนดของหน่วยงานทางการ  

7. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่าง ๆ  ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของ
บรษิัทฯ  

8. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ 
9. ด าเนินการอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนด 
 

8.4 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร 
8.4.1  ค่ำตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงิน 

(ก) ในปี 2558 บริษัทฯ บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 
(Attendance Fee) โดยจ านวนเงินที่จ่ายได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการก าหนด
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ค่าตอบแทนและสรรหา และอยู่ภายในวงเงินที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้แล้ว ปีละ
ไม่เกิน 12.5 ล้านบาท  ซึ่งในปี 2558 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนรวมเป็นจ านวนเงิน
ทั้งสิ้น 10,089,000  บาท  โดยมีรายละเอียดและหลักเกณฑ์การจ่าย ดังนี้ 

 

คณะกรรมการ 
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตามที่ก าหนด 

(บาท/ คน/ คร้ัง) 

ประธานคณะกรรมการ 360,000 
กรรมการบริษัท 180,000 
กรรมการตรวจสอบ 90,000 
กรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 75,000 
กรรมการธรรมาภิบาล 90,000 

 
 (ข)        บริษัทฯ มีกรรมการบริหารและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จ านวนรวม 12 ราย            

ได้รับค่าตอบแทนรวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 77,034,800 บาท  ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส 
ค่ารถยนต์ ค่าโทรศัพท์ และเงินสมทบประกันสังคมส่วนของนายจ้าง  ทั้งนี้ ในจ านวน
ผู้บริหาร จ านวน 12 ราย นั้นประกอบด้วย กรรมการบริหารจ านวน 2 ราย โดยค่าตอบแทน
ดังกล่าวของกรรมการบริหารและผู้บริหารไม่เกินวงเงินที่คณะกรรมการ และผู้ถือหุ้นได้
อนุมัติ ซึ่งได้พิจารณาจากการประเมินผลงานของผู้บริหาร และผลการด าเนินงานของบริษัท
มีการเติบโตที่ดีในปัจจัยต่างๆ ได้แก่ การเติบโตของเบี้ยประกันภัย ผลก าไรของบริษัท  การ
เติบโตของสินทรัพย์ของบริษัท  เปรียบเทียบกับผลประกอบการของธุรกิจในกลุ่ม
ประกันภัยภายในประเทศ  ความสามารถในการพัฒนาธุรกิจ การปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ด าเนินงาน และการพัฒนาพนักงานภายใต้การบังคับบัญชา ส าหรับค่าตอบแทนของ
ประธานคณะผู้บริหาร (CEO) ในระยะสั้น ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส ค่าโทรศัพท์  เงิน
สมทบประกันสังคมส่วนของนายจ้าง   ส าหรับค่าตอบแทนระยะยาวประกอบด้วย 
เงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

8.4.2  ค่ำตอบแทนอืน่  
ในปี 2558 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนอ่ืนๆ ได้แก่ เงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ให้กับ

กรรมการบริหารและผู้บริหารจ านวนรวม 12 ราย เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 4,767,520 บาท 
ดังนั้น ในปี 2558 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนรวมทั้งที่เป็นตัวเงิน(ตามข้อ 8.4.1 ข.) และ

ค่าตอบแทนอ่ืน (ตามข้อ 8.4.2)  เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 81,802,320 บาท 
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8.5 บุคลำกร 

จ านวนพนักงานท้ังหมด 
บริษัทฯ  มีพนักงานทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จ านวน 1,507 คน โดยแบ่งเป็นพนักงาน

ที่ปฏิบัติงานในสายงานหลัก จ านวน 1,120 คน และสายงานสนับสนุน จ านวน 387 คน 

จ านวนพนักงานที่ปฏิบัติงานในแต่ละสายงานหลัก มีดังนี้ 
สายงานหลัก จ านวนพนักงาน (คน) 

ธุรกิจตัวแทน 
ธุรกิจนายหน้า 
ธุรกิจลูกค้าองค์กร 
ธุรกิจสถาบันการเงิน 
ธุรกิจลูกค้ารายย่อย 
ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน 
ส านักบริหารสัญญาประกันภัยต่อ 
ส านักประเมินความเสี่ยงภัย 
ฝ่ายสินไหมทดแทน 
ฝ่ายสินไหมทดแทนยานยนต์ 

79 
80 
80 
81 
92 

                              284 
14 
11 
57 

                               342 
รวม                              1,120 

ผลตอบแทนรวมและลกัษณะผลตอบแทนทีใ่ห้กบัพนักงำน 
ในปี 2558  บริษัทฯ  จ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงานเป็นเงินเดือน โบนัส  เงินสมทบ

ประกันสังคมส่วนของนายจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าโทรศัพท์ ค่ารถยนต์ เงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  และ
เงินชดเชยปลดเกษียณ จ านวนเงินทั้งสิ้น 936 ,945,293 บาท  โดยค่าตอบแทนของพนักงานที่ได้รับจะ
พิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ได้แก่ การเติบโตของเบี้ยประกันภัย ผลก าไรของบริษัทฯ ภาวะเศรษฐกิจ ค่า
ครองชีพ และการประเมินผลงานของพนักงานรายบุคคลโดยผ่านเคร่ืองมือการวัดผลงานคือ Performance 
Fact Sheet อันประกอบด้วยการวัดงานหลักตามเป้าหมายที่ก าหนด (Key Performance Indicator) หรือ 
KPIs   งานโครงการ (Project) และกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย (Assignment)  ซึ่งก าหนดให้มีตั้งเป้าหมาย
ผลงานเป็นไปอย่างสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทฯ  รวมทั้งพิจารณาประกอบกับผลการประเมิน
สมรรถนะในการท างาน (Competency) โดยมุ่งเน้นพฤติกรรมการท างานของพนักงานให้สอดคล้องกับ
วัฒนธรรมองค์กร 

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน 
บริษัทฯ ยังคงให้ความส าคัญต่อการพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง  เพื่อความก้าวหน้าของ

พนักงานและเพื่อสร้างบุคลากรที่จะเป็นอนาคตของบริษัทฯ ในทุกระดับให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน 
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โดยได้ใช้กระบวนการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ อย่างเข้มข้นมาเป็นเคร่ืองมือ ทั้งด้านการบริหารจัดการงาน
และบุคลากร อาทิ 

 การฝึกอบรมในระดับพนักงาน  จัดให้มีการฝึกอบรมความรู้ด้านประกันภัย ซึ่งเป็น
ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน นอกจากหลักสูตรพื้นฐานแล้ว ยังจัดให้มีการให้
ความรู้ในรูปแบบของโครงการค่ายประกันภัยเชิงปฏิบัติการนอกสถานที่เพื่อให้
พนักงานรุ่นพี่ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในงานประกันภัยแต่ละประเภทถ่ายทอดความรู้ 
มุมมองและประสบการณ์ไปสู่รุ่นน้อง และยังเป็นการสร้างเครือข่ายภายในให้พนักงาน
ได้รู้จักกันและให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้ ยิ่งไปกว่านั้น ยังจัดให้พนักงานได้เรียนรู้
หลักสูตรที่เป็นพื้นฐานด้านจริยธรรม และกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นนโยบายที่บริษัทฯ 
ก าหนดขึ้นภายใต้กฎหมาย และข้อตกลงเพื่อให้เกิดการก ากับดูแลกิจการที่ดี  ได้แก่ 
หลักสูตรจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) ซึ่งได้บรรจุเน้ือหาที่เกี่ยวข้องกับ
จรรยาบรรณของพนักงาน การต่อต้านการคอรัปชันที่บริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก
โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต  และหลักสูตรการ
ปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวกับการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินเพื่อการก่อการร้าย  

 การฝึกอบรมในระดับหัวหน้างาน จัดให้มีการอบรมหลักสูตร Leadership Development 
Program เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นผู้น า ท าให้หัวหน้างานได้มีความรู้และเข้าใจในการ
บริหารตน บริหารงาน บริหารคน และน าพาทีมงานไปสู่เป้าหมายขององค์กรได้ และ
บริษัทฯ ยังจัดให้พนักงานได้ไปทัศนศึกษา ณ ประเทศอินเดียและเนปาล โดยการตาม
เห็นสังเวชนียสถานและปลูกศรัทธาต่อค าสอนของตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 

 การฝึกอบรมในระดับผู้บริหาร จัดให้มีการอบรมหลักสูตร Mini MBA ซึ่งเป็นหลักสูตร
ที่มุ่งให้ผู้บริหารเกิดความรู้ความเข้าใจและมีมุมมองเชิงธุรกิจกว้างขวางขึ้น โดยมีการฝึก
ให้ผู้เข้าอบรมน าความรู้ไปคิด วิเคราะห์ เพื่อเป็นประโยชน์โดยตรงต่องานของบริษัทฯ  

 

 นอกจากนี้ในปี 2558 บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการอบรม/สัมมนาต่างประเทศ เป็น
จ านวน     26 คน อีกทั้งให้การสนับสนุนทุนการศึกษาด้านการประกันภัยในประเทศอังกฤษจ านวน 2 คน 
ส าหรับการส่งพนักงานเข้าอบรม/สัมมนาภายในประเทศในหลักสูตรต่างๆ มีมากถึง 170 หลักสูตร  รวม
ในป ี2558 บริษัทฯ จัดอบรมพนักงานทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ รวมทั้งสิ้น 196 หลักสูตร และมีการ
ให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทในสถาบันการศึกษาชั้นน าในประเทศ ท าให้จ านวนวันของการ
ฝึกอบรมให้กับพนักงานเฉลี่ยเป็นเวลา 7 วัน/คน/ป ี  โดยใช้ค่าใช้จ่ายเพื่อการอบรมและพัฒนาพนักงาน
เป็นจ านวนเงินกว่า 12 ล้านบาท 
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 ส าหรับการพัฒนาบุคลากรระดับบริหารขององค์กร เพื่อให้สามารถบริหารธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
และมีประสิทธิภาพ ในปี 2558 บริษัทฯ ได้จัดโครงการพัฒนาผู้บริหารสาขา รองรับการขยายสาขาของ
บริษัทฯ ไปยังภูมิภาคต่างๆ ของประเทศเพิ่มเติม เพื่อให้สามารถบริการลูกค้าได้อย่างครอบคลุม 
ตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า คู่ค้าของบริษัทฯ มีการสับเปลี่ยนและ
หมุนเวียนงาน (Job Rotation) ทั้งการโอนย้ายภายในหน่วยงานและการโอนย้ายข้ามสายงาน เพื่อให้
พนักงานได้มีการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ใหม่ๆ    ท าให้มีมุมมองการท างานที่กว้างขึ้น พร้อมรับกับการ
เปลี่ยนแปลง รวมถึงสามารถบริหารจัดการงานต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น 
 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังค านึงถึงการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน จึงส่งเสริมการจัดการความรู้ภายใน
องค์กร (Knowledge Management) โดยสนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญใน
งานได้มีส่วนร่วมในการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ผ่านกระบวนการต่างๆ อาทิ 

 เป็นวิทยากรบรรยายความรู้วิชาชีพประกันภัยทั้งในการอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
ให้กับพนักงาน ในรูปแบบโครงการค่ายประกันภัยเชิงปฏิบัติการนอกสถานที่ 
(Insurance Camp) และถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ในการท างานของผู้บริหาร
ระดับสูง 

 เขียนบทความความรู้จากประสบการณ์การท างานและการอบรม/สัมมนาทั้งในและ
ต่างประเทศ เพื่อเผยแพร่ภายในบริษัทฯ 

 จัดเก็บและเผยแพร่สื่อความรู้ต่างๆ ได้แก่ สื่อเสียงบรรยาย สื่อวีดิทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และ
แบบเรียน E-Learning เป็นต้น 

โดยข้อมูลความรู้ทั้งหมดได้ถูกเก็บรวบรวมและจัดเก็บไว้ในระบบ Knowledge Based ของ
บริษัทฯให้พนักงานสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกและรวดเร็วในการศึกษาด้วยตนเองและน าไปปรับใช้
กับการท างาน อันเป็นการเพิ่มศักยภาพขององค์กรในการแข่งขันทางธุรกิจ และพัฒนาไปสู่การเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) หรือองค์กรที่มีชีวิต (Living Organization) ที่สามารถ
ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างสอดคล้องเหมาะสม 
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9. การก ากับดูแลกิจการ  
9.1 นโยบายก ากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความส าคัญของการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดี  โดยยึดหลักความโปร่งใส  ถูกต้อง   และเป็นธรรม      ก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย จึงได้ก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีขึ้น เพื่อให้คณะกรรมการ 
ผู้บริหาร  และพนักงานทุกคนใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของตนอย่างดีที่สุด 
อันจะส่งผลให้ธุรกิจของบริษัทฯ มรีะบบบริหารจัดการเป็นมาตรฐาน  เป็นธรรม  โปร่งใส  สามารถสร้าง
ผลตอบแทน และเพิ่มมูลค่าระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้น รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 
สนับสนุนและส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ ให้เติบโตอย่างยั่งยืน 

หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุน  สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การ
ซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในก าไรของกิจการ การได้รับข่าวสาร ข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ 
การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น  เพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชี และเร่ืองที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล การก าหนดหรือการแก้ไข
ข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ  การรับทราบ
กฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมและข้อมูลที่เพียงพอต่อการพิจารณาในแต่ละวาระก่อนการ
ประชุมตามเวลาอันควร มีโอกาสซักถามกรรมการทั้งในที่ประชุมและส่งค าถามล่วงหน้า 

หมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ สนับสนุนให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุก
รายอย่างเท่าเทียมกัน ได้แก่ นโยบายในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อ
เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการล่วงหน้าในเวลาอันสมควร  การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุม
ด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนมาประชุมและออกเสียงลงมติแทน และเปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น  การ
ก าหนดมาตรการป้องกันกรณีที่กรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง
หรือผู้อ่ืนในทางมิชอบ  การก าหนดใหก้รรมการบริษัทและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของ
ตนและผู้เกี่ยวข้อง  

หมวดการค านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย  บริษัทฯ  ก าหนดนโยบายต่อผู้มีส่วนได้เสียทุก
กลุ่ม ได้แก่ ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น หรือนักลงทุน เจ้าหนี้ ชุมชน สังคม หรือภาครัฐ รวมถึง คู่แข่ง 
การก าหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมโดยเฉพาะเร่ืองที่มีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจโดยตรง 
เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมั่นใจว่า การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ได้ค านึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน แนวปฏิบัติในการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ นโยบายการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการแจ้งเบาะแสในการกระท าผิด และคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแส  
การจัดให้มีช่องทางในการให้ข้อเสนอแนะ ติชม หรือร้องเรียนถึงคณะกรรมการบริษัทฯ 
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หมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส บริษัทฯ มีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่
ส าคัญเกี่ยวกับบริษัทฯ    อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา  เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้
รับทราบอย่างเท่าเทียมกัน ข้อมูลส าคัญที่บริษัทฯ ต้องเปิดเผย ได้แก่  โครงสร้างผู้ถือหุ้น   สถานการณ์
ทางการเงินและผลการด าเนินงาน  คณะกรรมการและผู้บริหาร  การรายงานการซื้อ-ขาย / ถือครอง
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ การก าหนดผู้รับผิดชอบในการเปิดเผย
ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์  และการจัดให้มีนักลงทุนสัมพันธ์  เพื่อสื่อสาร
กับบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม รวมถึงผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการ
ด าเนินงานตลอดจนผลประกอบการของบริษัทฯ สู่สาธารณะ ผ่านทางสื่อต่าง ๆ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

หมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ บริษัทฯ มีการก าหนดคุณสมบัติกรรมการ กรรมการ
อิสระ และกรรมการตรวจสอบ  โดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการที่มีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า 
มีความรู้ ความเชี่ยวชาญประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้าน ทักษะที่หลากหลายเป็นประโยชน์ต่อ
บริษัทฯ ก าหนดโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทฯ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ การประชุม
คณะกรรมการ และคณะกรรมการเฉพาะเร่ือง 

ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ท าการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ   
บริษัทฯ โดยแบ่งหัวข้อการประเมินออกเป็น 6 หมวด ได้แก่ หมวดนโยบายคณะกรรมการ หมวดการ
ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ หมวดโครงสร้างของคณะกรรมการ หมวดแนวปฏิบัติของคณะกรรมการ 
หมวดการจัดเตรียมและด าเนินการประชุมคณะกรรมการ และหมวดคุณสมบัติของคณะกรรมการ ส าหรับ
วิธีการประเมินได้ให้กรรมการแต่ละท่านให้คะแนนแต่ละหัวข้อโดยอิสระ แล้วน าคะแนนการประเมินใน
แต่ละข้อของกรรมการทุกท่านมารวมกัน แล้วหารด้วยจ านวนกรรมการ ผลการประเมินรวมทุกหมวดโดย
เฉลี่ยได้คะแนน 4.87 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 97.4  ใกล้เคียงกับผลการประเมิน
ในปีที่ผ่านมา    ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ  มอบหมายให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลน าผลการประเมิน
ไปพิจารณาเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติให้เหมาะสมต่อไป 

ส าหรับรายละเอียดนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ www.bangkokinsurance.com  

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 
โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการเฉพาะเร่ือง 2 กลุ่มหลัก ได้แก่  
1. คณะกรรมการเฉพาะเร่ืองซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ แบ่งเป็น 3 คณะ 

ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาล* 

2. คณะกรรมการเฉพาะเ ร่ืองซึ่งรายงานตรงต่อคณะผู้บริหาร แบ่งเป็น 7 คณะ ได้แก่ 
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง คณะกรรมการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน คณะกรรมการลงทุน 
คณะกรรมการประกันภัยและสินไหมทดแทน คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะกรรมการความ

http://www.bangkokinsurance.com/
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ปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน** และคณะกรรมการบริหารด้านความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ*** 

หมายเหตุ * คณะกรรมการธรรมาภิบาล  ได้รับการแต่งตั้งโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฯ เมื่อวันที่ 25 
กุมภาพันธ์ 2554 เพื่อเป็นคณะกรรมการเฉพาะเรื่องเพิ่มเติมอีก 1 คณะ จากเดิมที่มีอยู่แล้ว 2 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

   ** คณะกรรมการเฉพาะเรื่องทั้ง 6 คณะดังกล่าว ได้รับการแต่งตั้งโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ฯ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 ซ่ึงมีการปรับปรุงเพิ่มเติมล่าสุดโดยมติที่ประชุมคณะผู้บริหาร และจัดท าเป็น
ประกาศของบริษัท ฯ ที่ 2558/023 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง โดยให้มีผลตั้งแต่
วันที่ 9 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป 

   *** คณะกรรมการบริหารด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศได้รับการแต่งตั้งโดยมติที่ประชุม
คณะผู้บริหาร และจัดท าเป็นประกาศของบริษัท ฯ ที่ 2556/008 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 ซ่ึงมีการปรับปรุงเพิ่มเติม
ล่าสุดโดยมติที่ประชุมคณะผู้บริหาร และจัดท าเป็นประกาศของบริษัท ฯ ที่ 2558/023 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป 

1.  คณะกรรมการเฉพาะเร่ืองซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 

ชุดต่างๆ จ านวน 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 
และคณะกรรมการธรรมาภิบาล โดยแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร แต่ไม่รวมประธานกรรมการเป็น
คณะกรรมการเฉพาะเร่ืองเพื่อช่วยกลั่นกรองงานส าคัญให้เป็นไปอย่างรอบคอบ และสอดคล้องกับ
นโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ  และกฎเกณฑ์การก ากับดูแลของหน่วยงานภาครัฐ แต่ละคณะ
มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี  โดยมีองค์ประกอบและขอบเขตความรับผิดชอบดังนี้   

1.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯที่เป็น

กรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน โดยมีรายนามดังต่อไปนี้  
1.  นายกองเอก เปล่งศักดิ์   ประกาศเภสัช       กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
2.  นางสาวพจนีย์                ธนวรานิช           กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
3.  นายช.นันท์                    เพ็ชญไพศิษฏ์           กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านมีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ และมีประสบการณ์การท างานด้าน
บัญชี การเงินที่เป็นที่ยอมรับ โดยกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะ
ท าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ 

 
 
 
 



56-1-58 

หน้า 69 
 

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
1.  สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินที่มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง เชื่อถือได้ มีการเปิดเผย 

ข้อมูลที่ส าคัญ โดยครบถ้วนและเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป 
2.  สอบทานและประเมินผลให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal  Control) ระบบการ

ตรวจสอบภายใน (Internal  Audit) และระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม มีประสิทธิผล และรัดกุม
ตามกรอบที่ได้รับการยอมรับเป็นมาตรฐานสากล รวมถึงก าหนดอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และความ
เป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง   โยกย้าย  
เลิกจ้างผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

3.  สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย ข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

4.  พิจารณา  คัดเลือก  เสนอแต่งตั้ง เลิกจ้าง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบ
บัญชีของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว  รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดย
ไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

5.  พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไป
ตามกฎหมายและข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ  และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ 

 6.  ให้ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายบริหารเพื่อการก ากับดูแลการปฏิบัติงานให้ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไข
ภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร  ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสัย
ว่ามีรายการหรือการกระท า ดังต่อไปนี้ 

(ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
(ข) การทุจริต มีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่ส าคัญในระบบควบคุมภายใน 
(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัยหรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ 

 ของบริษัทฯ 
7.  จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ ซึ่ง

รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย 
ดังต่อไปนี้ 

(ก)  ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง  ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของ 
                             บริษัทฯ  

(ข)  ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ 
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(ค)  ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
                           ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

(ง)  ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 
(จ)  ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
(ฉ)  จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ 

                             ตรวจสอบแต่ละท่าน 
(ช)  ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติ 

                             หน้าที่ตามกฎบัตร  (Charter)   
(ซ)  รายการอ่ืนที่เห็นว่า  ผู้ถือหุ้น  และผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และ 

                             ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
8.  ปฏิบัติการอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย ด้วยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 
 

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ   
ก าหนดไว้อย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี 

1.2   คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 
คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา (ณ วันที่ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) ประกอบด้วย

กรรมการจ านวน 4 ท่าน มีรายนามดังต่อไปนี้  
1.  นายสิงห์                     ตังทัตสวัสดิ์    กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
                                                               และสรรหา 
2. นายสุวรรณ                  แทนสถิตย์     กรรมการอิสระและกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา  
3. หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ    ดิศกุล             กรรมการอิสระและกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 
4. นายวีระศักดิ์                สุตัณฑวิบูลย์* กรรมการอิสระและกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา  

โดยประธานคณะกรรมการและกรรมการอย่างน้อยอีก 1 ท่าน ต้องเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งทุกคร้ัง
ที่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่  คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา  จะท าหน้าที่พิจารณา
ทบทวนคุณสมบัติของกรรมการบริษัทฯ เพื่อก าหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมของกรรมการใหม่  เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับคณะกรรมการบริษัทฯ  

หมายเหตุ * นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ ได้รับการแต่งตั้งโดยมติคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 27 
กุมภาพันธ์ 2558 ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี มีผล
ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 และครบวาระการด ารงต าแหน่งในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 
คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา มีขอบเขตอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
1.  ดูแลสัดส่วนจ านวน และองค์ประกอบของคณะกรรมการให้เหมาะสมกับองค์กร 
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2.  พิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อทดแทนกรรมการในกรณีที่ครบวาระ ลาออก หรือกรณีอ่ืนๆ และ
น าเสนอให้ผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการพิจารณาเพื่ออนุมัติแต่งตั้ง  แล้วแต่กรณี ตามข้อบังคับของ       
บริษัทฯ 

3.  พิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อทดแทนประธานคณะผู้บริหาร  และผู้อ านวยการใหญ่  ในกรณีที่
ครบวาระ ลาออก หรือกรณีอ่ืน ๆ  และน าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง 

4.  ดูแลและก าหนดนโยบายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืน ๆ ของคณะกรรมการ ประธาน
คณะผู้บริหาร และผู้อ านวยการใหญ่ ให้เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบต่อองค์กร 

5.  ดูแลให้มีแผนสืบทอดต าแหน่งประธานคณะผู้บริหาร และผู้อ านวยการใหญ่ 
การประชุมคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา    
เป็นแบบเฉพาะกิจเมื่อมีความจ าเป็น แต่ต้องไม่น้อยกว่า 1  ครั้งต่อปี 
1.3   คณะกรรมการธรรมาภิบาล 
คณะกรรมการธรรมาภิบาล (ณ วันที่  31 ธันวาคม 2558) ประกอบด้วยกรรมการ และ/หรือ 

ผู้บรหิาร จ านวน 3 ท่าน มีรายนามดังต่อไปนี้ 
1.  นายวีระศักดิ์         สุตัณฑวิบูลย์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล 
2.  นางณินทิรา          โสภณพนิช กรรมการอิสระและกรรมการธรรมาภิบาล 
3.  นายพนัส              ธีรวณิชย์กุล กรรมการและกรรมการธรรมาภิบาล  

โดยประธานคณะกรรมการต้องเป็นกรรมการอิสระ 
ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการธรรมาภิบาล 
คณะกรรมการธรรมาภิบาล มีขอบเขตอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
1. พิจารณาก าหนดและทบทวนเพื่อปรับปรุงนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯให้

เป็นไปตามหลักการการก ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเหมาะสม 
2. พิจารณาก าหนดและทบทวนเพื่อปรับปรุงข้อก าหนดที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณในการด าเนิน

ธุรกิจ ข้อพึงปฏิบัติที่ดีแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ 
3. ติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของบริษัทฯ 

อย่างต่อเน่ืองและเหมาะสม 
4. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ

บริษัทฯ พร้อมความเห็นในแนวปฏิบัติและข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม  
การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล    
เป็นแบบเฉพาะกิจเมื่อมีความจ าเป็น แต่ต้องไม่น้อยกว่า 1  ครั้งต่อปี 

2.  คณะกรรมการเฉพาะเร่ืองซึ่งรายงานตรงต่อคณะผู้บริหาร  
คณะผู้บริหารได้แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองซึ่งรายงานตรงต่อคณะผู้บริหาร แบ่งเป็น  

7 คณะ ได้แก่  คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง คณะกรรมการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน 
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คณะกรรมการลงทุน คณะกรรมการประกันภัยและสินไหมทดแทน คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน และคณะกรรมการบริหาร
ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ โดยแต่งตั้งผู้บริหารเป็นคณะกรรมการช่วยกลั่นกรองเร่ืองส าคัญ
เพื่อให้การด าเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานภาครัฐที่ก ากับ
ดูแลธุรกิจประกันวินาศภัย และมีการด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ละคณะมีองค์ประกอบและ
ขอบเขตความรับผิดชอบดังน้ี 

2.1  คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารอย่าง
น้อย  5  ท่าน มีวาระ 2 ปี และจะต้องประชุมอย่างน้อย 2 เดือน/คร้ัง โดยมีขอบเขตอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

1. ก ากับดูแลให้มีการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่สอดคล้องกับกลยุทธ์และ
เป้าหมายทางธุรกิจ 

2. ก าหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาล 
3. รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาล อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

และคณะผู้บริหารของบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
4. ให้ข้อเสนอแนะแนวทาง ติดตาม และประเมินผลการบริหารความเสี่ยงแก่หน่วยงานบริหาร

จัดการความเสี่ยง 
5. สนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยงานบริหารจัดการความเสี่ยงให้บรรลุเป้าหมายของการ

บริหารความเสี่ยงองค์กร 
2.2   คณะกรรมการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ประกอบด้วยผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ อย่างน้อย 

7 ท่าน  มีวาระ 2 ปี และจะต้องประชุมอย่างน้อย 2 เดือน/คร้ัง โดยมีขอบเขตอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
1. ก ากับดูแลและสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้แนว

ทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) โดยร่วมมือกับมูลนิธิกรุงเทพประกันภัยเพื่อให้
ท างานเชื่อมโยงกันและบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ 

2. พิจารณากิจกรรมหรือโครงการใหม่ๆ ที่ส่งผลให้เกิดการพัฒนาองค์กร ความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนพนักงานทุกคนในการให้ความส าคัญ ปฏิบัติงาน และให้บริการด้วย
ความซื่อตรง ยุติธรรม มีความรับผิดชอบ โดยยึดนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี และหลักปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณและธรรมาภิบาล รวมถึงนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน นโยบายการแจ้งเบาะแสของบริษัทฯ 
และให้ความร่วมมือกับภาครัฐด าเนินการตามที่ได้รับการร้องขอหรือตามกฎหมาย 

4. ก ากับดูแลและสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมของบริษัทฯ ให้เกิดขึ้นใน
องค์กรอย่างยั่งยืน ได้แก่  

  - BKI Spirit (Cool, Agile, Friendly) 
  - วัฒนธรรมแคร์คุณทุกย่างก้าว 
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5. สื่อสารให้พนักงานทุกระดับ คู่ค้า และผู้เกี่ยวข้องเข้าใจและเกิดความตระหนักในความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

6. ให้ความเห็นในการน าเสนอแผนพัฒนาประสิทธิภาพการท างาน และดัชนีชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงาน (KPI) ของหน่วยงานต่างๆ 

7. พิจารณาน าเสนอบริษัทฯ เข้าร่วมประกวดรางวัลต่างๆ ในโครงการที่หน่วยงานภายนอกมีการ
จัดขึ้น และควบคุมให้ส าเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ 

8. รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะผู้บริหารของบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง 
2.3   คณะกรรมการลงทุน  ประกอบด้วยผู้บริหารที่มีความรู้ ความช านาญ และความเข้าใจ

เกี่ยวกับการลงทุน  ตลาดเงิน  และตลาดทุน อย่างน้อย 3 ท่าน  มีวาระ 2 ปี และจะต้องประชุม  อย่างน้อย  
3 เดือน/คร้ัง โดยมีขอบเขตอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

1. ก าหนดนโยบายการลงทุนที่เหมาะสม ยืดหยุ่นได้ตามสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไป  โดยค านึงถึง
ความเสี่ยง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง น าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัต ิ

2. พิจารณาให้ความเห็นชอบกฎระเบียบ  วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุนของบริษัทฯ 
3. พิจารณาและอนุมัติการลงทุนในวงเงินเกินกว่า 500 ล้านบาทต่อคร้ัง 
4. ก ากับดูแลสถานะของเงินลงทุนของบริษัทฯ 
5. สอบทานและปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 
2.4  คณะกรรมการประกันภัยและสินไหมทดแทน   ประกอบด้วยผู้บริหารที่มีความรู้ ความ

ช านาญ และความเข้าใจเกี่ยวกับการรับประกันภัย  และการพิจารณาความเสี่ยงภัยในแต่ละประเภท 
รวมถึงการประกันภัยต่อ  อย่างน้อย 3 ท่าน  มีวาระ 2 ปี และจะต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือน/คร้ัง โดยมี
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

1. ก าหนดนโยบายการรับประกันภัย การเอาประกันภัยต่อ การจัดการค่าสินไหมทดแทนที่
เหมาะสมยืดหยุ่นตามสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไป โดยค านึงถึงความเสี่ยงและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
น าเสนอต่อคณะผู้บริหาร 

2. พิจารณาและอนุมัติแนวทางการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย 
3. พิจารณาให้ความเห็นชอบกฎระเบียบ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรับประกันภัย การเอาประกันภัย

ต่อ และการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนของบริษัทฯ 
4. พิจารณาและอนุมัติขอบเขตอ านาจในการรับประกันภัย และค่าสินไหมทดแทน 
5. สอบทานและปรับเปลี่ยนนโยบายการรับประกันภัย การเอาประกันภัยต่อ และการจัดการค่า

สินไหมทดแทนเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 
6. รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะผู้บริหารของบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
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2.5  คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ประกอบด้วยผู้บริหารที่มีความรู้ ความช านาญ และ
ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบงาน อย่างน้อย 5 ท่าน มีวาระ 2 ปี และจะต้องประชุม      
อย่างน้อยเดือนละ 1 คร้ัง โดยมีขอบเขตอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

1. ก าหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานและ
สนับสนุนกลยุทธ์ของบริษัทฯ 

2. พิจารณาอนุมัติแผนงานหรือโครงการใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
สนับสนุนการปฏิบัติงาน 

3. พิจารณาอนุมัติแผนงานหรือโครงการในหลักการรวมถึงงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

4. พิจารณาอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
องค์กร 

5. ติดตามผลส าเร็จของการน าเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในโครงการหรือแผนงานต่างๆ 
6. ทบทวนนโยบายและกลยุทธ์ในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานหากไม่

เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
7. รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะผู้บริหารของบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
2.6  คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน  ประกอบด้วย

ผู้แทนนายจ้าง 1 ท่าน  ผู้แทนระดับบังคับบัญชา  5 ท่าน และผู้แทนลูกจ้างระดับปฏิบัติการ  6 ท่าน  เป็น
กรรมการ มีวาระ 2 ปี ประชุมอย่างน้อย 2 เดือน/คร้ัง โดยมีขอบเขตอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

1. ส ารวจด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการท างานอย่างน้อยเดือนละ 
1 ครั้ง 

2. รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไข  เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายว่า
ด้วยความปลอดภัยในการท างานและ/หรือมาตรฐานความปลอดภัยในการท างาน เพื่อความปลอดภัยใน
การท างานของลูกจ้าง ผู้รับเหมา และบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือเข้ามาใช้บริการในสถาน
ประกอบกิจการต่อนายจ้าง 

3. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน
ของสถานประกอบกิจการ 

4. ก าหนดระเบียบด้านความปลอดภัย มาตรฐานความปลอดภัยในการท างานของสถานประกอบ
กิจการเสนอต่อนายจ้าง 

5. จัดท านโยบาย  แผนงานประจ าปี  โครงการหรือกิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน รวมทั้งความปลอดภัยนอกงาน เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ การ
ประสบอันตราย หรือการเจ็บป่วยอันเนื่องจากการท างาน หรือความไม่ปลอดภัยในการท างานเสนอต่อ
นายจ้าง  
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6. จัดท าโครงการหรือแผนการฝึกอบรม เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการท างาน รวมถึงการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของลูกจ้าง  
หัวหน้างาน ผู้บริหาร นายจ้าง และบุคลากรทุกระดับเพื่อเสนอต่อนายจ้าง 

7. ติดตามความคืบหน้าเร่ืองที่เสนอนายจ้าง 
8. รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี รวมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติ

หน้าที่ของคณะกรรมการเมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบ 1 ปี เพื่อเสนอต่อนายจ้าง 
9. ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานอ่ืนตามที่

นายจ้างมอบหมาย 
10. ก ากับดูแลให้มีการด าเนินกิจกรรม 5ส อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการส่งเสริม พัฒนา

และรักษามาตรฐาน 5ส ให้เป็นไปอย่างต่อเน่ือง 
2.7  คณะกรรมการบริหารด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ประกอบด้วยผู้บริหารที่มีความรู้ 

ความช านาญ และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศภายในองค์กร อย่างน้อย 3 ท่าน มีวาระ 2 ปี และ
จะต้องประชุมอย่างน้อย 2 เดือน/คร้ัง โดยมีขอบเขตอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

1. ก าหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ โครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบและมาตรการด้านความ
มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 

2. ขับเคลื่อนและผลักดันให้องค์กรเห็นถึงความส าคัญของการบรรลุวัตถุประสงค์ด้านความ
มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ การปฏิบัติตามนโยบายและกฎหมาย รวมถึงความจ าเป็นในการปรับปรุงและ
พัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศในองค์กรอย่างต่อเนื่อง 

3. ประเมินความเสี่ยงและก าหนดมาตรการในการจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงและปลอดภัย
สารสนเทศ 

4. สนับสนุนทรัพยากรส าหรับการด าเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 
5. ติดตาม วัดและประเมินผลนโยบาย การด าเนินการ และมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัย

สารสนเทศ 
6. เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการเหตุการณ์ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 
7. รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะผู้บริหารของบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง 
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา           

เป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลสัดส่วน จ านวน และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เหมาะสม
กับองค์กร โดยท าหน้าที่พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสม      
เพื่อทดแทนกรรมการ ประธานคณะผู้บริหาร และผู้อ านวยการใหญ่ ในกรณีที่ครบวาระ ลาออก หรือกรณี
อ่ืนๆ พร้อมเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการพิจารณาเพื่ออนุมัติแต่งตั้ง แล้วแต่กรณี 
ทั้งนี้  ภายใต้ขอบเขตอ านาจหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในหัวข้อ  “คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน         



56-1-58 

หน้า 76 
 

และสรรหา” โดยมีการก าหนดคุณสมบัติและกระบวนการสรรหากรรมการเพื่อคัดเลือกกรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูง รวมถึงการก าหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ ดังต่อไปนี้ 
1) คุณสมบัติและกระบวนการสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ 

1.1) คุณสมบัติของกรรมการ  
  คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการที่มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ 
ความสามารถเฉพาะด้าน ทักษะที่หลากหลายเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยไม่จ ากัดเพศ รวมถึงมีความ
เข้าใจเป็นอย่างดีถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ  และลักษณะการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  
พร้อมที่จะแสดงความคิดเห็นโดยอิสระในการพิจารณาตัดสินใจในเร่ืองต่างๆโดยค านึงถึงประโยชน์
สูงสุดของบริษัทฯ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสีย  สามารถอุทิศเวลาและความพยายาม
ให้กับการเป็นกรรมการบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่ 

1.1.1)  คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 
กรรมการอิสระ นอกจากจะต้องมีคุณสมบัติที่ดีของการเป็นกรรมการบริษัทฯ แล้ว กรรมการ

อิสระจะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้ 
 1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่  
บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับ
รวมถึงหุ้นที่ถืออยู่โดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย 
 2.ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน
ประจ า หรือเป็นผู้มีอ านาจควบคุม  เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี  ก่อนได้รับการแต่งตั้ง  ทั้งนี้ลักษณะ
ต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่เคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ 
 3.ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา  
คู่สมรส  พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือ
บุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย 
 4.ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีมูลค่ารายการตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มี
ตัวตนสุทธิ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ านวนใดจะต่ ากว่ากับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม นิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ   เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งต้ัง 
 5.ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม 
หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  
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นิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2  ปีก่อนได้รับการแต่งต้ัง 
 6.ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ เช่นที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน 
ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น  ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม  นิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้มีอ านาจควบคุม  และไม่เป็นผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่  ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งต้ัง 
 7.ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 
 8.ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ 
หรือบริษัทย่อย  หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน  
ลูกจ้าง  พนักงาน  ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษัทอ่ืน  ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับบริษัท 
หรือบริษัทย่อย 
 9.ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ 

1.1.2) คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ  
กรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
1.  มีคุณสมบัติของกรรมการอิสระทุกข้อ 
2.  ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการด าเนินกิจการ

ของ บริษัท  บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน นิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 

3.  ไม่เป็นกรรมการของ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล าดับเดียวกันเฉพาะที่เป็น
บริษัทจดทะเบียน 

4.  กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท า
หน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ 

5.  เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาและความคิดเห็นอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานในฐานะ
กรรมการตรวจสอบ 
  1.2) กระบวนการสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ 

ในการแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งเมื่อครบวาระ คณะกรรมการ
ก าหนดค่าตอบแทนและสรรหาจะเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมดังกล่าวไปยังคณะกรรมการ
บริษัทฯ เพื่อพิจารณาอีกคร้ังหนึ่ง  ก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องได้รับการ
รับรองและอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีหรือที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วย
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คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ก าหนดกรอบในการ
แต่งตั้งคณะกรรมการไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี ้

1. คณะกรรมการของบริษัทฯ มีจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดต้องมี
ถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร 

2. กรรมการไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนกรรมการทั้งหมดต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย 
3. การเลือกตั้งกรรมการ ให้กระท าโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยการลงคะแนนเสียง 1 หุ้นต่อ           

1 เสียง การออกเสียงลงคะแนนให้ใช้เสียงข้างมาก หากคะแนนเท่ากันให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออก
เสียงชี้ขาด 

4. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1ใน 3 และกรรมการที่พ้น
จากต าแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้ 

5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้  
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3ใน 4 ของจ านวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวม
ได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ส าหรับการแต่งตั้งกรรมการทดแทนต าแหน่งกรรมการที่ว่างลงในกรณีอ่ืนที่ไม่ใช่เนื่องมาจาก
การครบวาระ  ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ ากว่า 3ใน 4 
ของจ านวนกรรมการที่เหลืออยู่ ทั้งนี้ บุคคลที่เข้ามาเป็นกรรมการดังกล่าวจะมีวาระการด ารงต าแหน่ง
เท่ากับวาระเดิมที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ออกไป 

สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ 
นอกจากนี้ เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อย โดยมุ่งหวังให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติ

อย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และ
มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 
ธันวาคมของทุกปี ซึ่งบริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางการแจ้งข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.bangkokinsurance.com โดยก าหนดหลักเกณฑ์การ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า พร้อมทั้งแบบฟอร์มการเสนอชื่อ
กรรมการแสดงอยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย 

2) คุณสมบัติและกระบวนการสรรหาผู้บริหาร 
ประธานคณะผู้บริหาร ได้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นผู้พิจารณาบรรจุและ

แต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจประกันวินาศภัยเข้าด ารงต าแหน่งเป็น
ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เพื่อปฏิบัติหน้าที่และด าเนินกิจการงานของบริษัทฯ ให้บรรลุเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ได้ โดยด าเนินการคัดเลือกตามระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล และ
รายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ 

http://www.bangkokinsurance.com/
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ข้อมูลรายการท่ีเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพระหว่างกรรมการ
อิสระ กับ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 

ภายใต้คุณสมบัติและกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ ท าให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ 
มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและความเป็นอิสระอย่างแท้จริง ทั้งยังมิได้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระของ
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล าดับเดียวกันแต่อย่างใด 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไม่มีข้อตกลงทางการค้าหรือรายการที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจ       
หรือการให้บริการทางวิชาชีพระหว่างบริษัทฯ กับ กรรมการ กรรมการอิสระ ผู้บริหาร รวมถึงบริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ที่มีมูลค่าเกินกว่าที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ก าหนด  

อย่างไรก็ดี ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2551 ได้มีมติ
อนุมัติในหลักการให้บริษัท บริษัทร่วม และบริษัทย่อย สามารถท าธุรกรรมที่อาจมีรายการระหว่างกัน         
กับ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ทั้งรายการที่ท าไว้อยู่ก่อนแล้ว และ/หรือ ที่จะมีขึ้น
ในอนาคตได้ หากธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท ากับ
คู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ านาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมี
สถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ 
รายการระหว่างกัน 

ข้อก าหนดของคณะกรรมการบริษัทฯ เร่ืองแผนการสืบทอดต าแหน่งและการพัฒนาผู้บริหาร 
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหามีหน้าที่

สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาด ารงต าแหน่ง ประธานคณะผู้บริหารและผู้อ านวยการใหญ่ โดย
วิธีสรรหาจากบุคคลภายในก่อน หรือจากบุคคลภายนอกกรณีที่จ าเป็น ทั้งนี้ให้ รวมถึงหน้าที่ในการ
วางแผนผู้สืบทอดต าแหน่งต่อไปด้วย โดยลดความเสี่ยงหรือผลกระทบจากการขาดผู้สืบทอดต าแหน่งให้
มากที่สุด  ดังนั้นจึงให้มีแผนการพัฒนาผู้สืบทอดต าแหน่งอย่างสม่ าเสมอเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมด้าน
คุณสมบัติในการด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น โดยมีนโยบาย ดังนี้ 

1.คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา มอบนโยบายในการคัดเลือกคุณสมบัติของผู้สืบ

ทอดต าแหน่งประธานคณะผู้บริหารและผู้อ านวยการใหญ่ ให้แก่ประธานคณะผู้บริหารเป็นผู้พิจารณา

และด าเนินการ 

2.ประธานคณะผู้บริหาร ก าหนดคุณสมบัติความรู้ความสามารถและ Competency ของผู้สืบทอด

ต าแหน่งประธานคณะผู้บริหาร ผู้อ านวยการใหญ่  รวมถึง ผู้บริหารระดับสูงสุดของหน่วยงานตาม

โครงสร้างองค์กร 

3.ผู้อ านวยการใหญ่ มีหน้าที่ประเมินความรู้ความสามารถและผลการปฏิบัติตาม Competency 

ของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และจัดท าแผนพัฒนารายบุคคลตามหลักการของการพัฒนาบุคลากร 
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โดยควบคุมดูแลให้มีการพัฒนาตามแผนที่วางไว้ให้ครบถ้วน และประเมินผลความก้าวหน้าในการพัฒนา 

โดยการให้ Feed Back อย่างเป็นรูปธรรม 

4.ประธานคณะผู้บริหาร รายงานผลการพัฒนาผู้บริหาร ที่เป็นผู้สืบทอดต าแหน่งประธานคณะ

ผู้บริหาร และต าแหน่งผู้อ านวยการใหญ่ให้คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหาทุกคร้ังที่มีการ

ประชุมคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหาประจ าปี ซึ่งจะน าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการ

บริษัทฯ ให้ทราบในการประชุมกรรมการบริษัทประจ าปี 

การแต่งตั้งผู้บริหาร 
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้

พิจารณาแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งประธานคณะผู้บริหารและต าแหน่งผู้อ านวยการใหญ่  และน าเสนอขอ
ความเห็นชอบต่อกรรมการบริษัท  ในวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทประจ าปี         และ
คณะกรรมการบริษัทฯ น าเสนอขอความเห็นชอบต่อผู้ถือหุ้นในวาระการประชุมใหญ่สามัญ    ประจ าปี
ต่อไป 
 ส าหรับการแต่งตั้งผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานตามโครงสร้างองค์กรให้เป็นหน้าที่คัดเลือกและ
แต่งตั้งโดยประธานคณะผู้บริหารและ/หรือผู้อ านวยการใหญ่ของบริษัทต่อไป 
9.4 การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 การก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น บริษัทฯ มีเฉพาะบริษัทร่วม 
จ านวน 3 บริษัท เท่านั้น     ในการก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทร่วมนั้น    บริษทัฯ จะใช้วิธีแต่งตั้ง
ผู้บริหารไปเป็นกรรมการในบริษัทร่วม  โดยกรรมการของบริษัทฯ จะพิจารณาคัดเลือกบุคคลเป็น
กรรมการในบริษัทร่วม และเสนอขออนุมัติจากประธานกรรมการบริษัทฯ     โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้
เป็นกรรมการในบริษัทร่วม   มีหน้าที่ด าเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทร่วม  และก าหนดให้
บุคคลที่ได้รับการแต่งต้ัง ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนจะลงมติในเร่ืองส าคัญใน
ระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ หากเป็นการด าเนินการโดยบริษัทฯ เอง 
9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
 บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน โดยก าหนดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบั ติงาน
โดยตรงในเร่ืองนั้น ๆ ที่จะได้รับข้อมูล    ส่วนข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์จะมีการก าหนดระดับชั้นของผู้
มีสิทธิ์ในการเข้าไปดูข้อมูลโดยมีรหัสผ่าน รวมทั้งคณะกรรมการและผู้บริหาร  ได้ถือปฏิบัติว่าจะไม่
เผยแพร่ข้อมูลการด าเนินงานของบริษัทฯ หรือน าไปใช้หาประโยชน์ให้ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องจาก
ต าแหน่งหน้าที่และข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทฯ  ก่อนที่ข้อมูลจะเปิดเผยต่อสาธารณชน ในกรณีที่
พบว่ามีการฝ่าฝืน  ข้อห้ามดังกล่าว บริษัทฯ จะพิจารณาตามความหนักเบาเป็นแต่ละกรณีไปตามระเบียบ
ที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ 
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  บริษัทฯ ได้จัดท าระเบียบปฏิบัติในการรายงานการถือหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือ
หลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 59 เป็นลายลักษณ์
อักษร  โดยก าหนดขอบเขตการรายงาน ผู้มีหน้าที่รายงาน วิธีการรายงาน ระยะเวลารายงาน รวมถึง
ก าหนดการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามอย่าง
เคร่งครัด ซึ่งนอกจากเป็นการสื่อสาร สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อผู้มีหน้าที่รายงานแล้ว ยังเป็นมาตรการ
ดูแลการใช้ข้อมูลภายในที่มีประสิทธิผลอีกทางหนึ่งด้วย 
 ส าหรับปี 2558 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามระเบียบที่ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 
9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี      
 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจ าปี และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส     1,490,000  บาท                        
2. คา่สอบทานรายงาน RBC (Risk Based Capital) ส าหรับปี 2558 และ 

          ไตรมาสที่ 2 ปี 2558              520,000  บาท 
รวม                                      2,010,000  บาท 

9.7 การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี  
ในปี 2558  บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น  
1.1. การตระหนักในความส าคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น  
บริษัทฯ ให้ความส าคัญและเคารพต่อสิทธิต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้นทุกรายซึ่งเปรียบเสมือนเจ้าของ

กิจการ โดยมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกราย  ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อยสามารถ
ใช้สิทธิของตนได้อย่างเท่าเทียมกันตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด ซึ่งปรากฏอยู่ในข้อบังคับและ
นโยบายก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ได้แก่ สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิการมีส่วนแบ่งในก าไร
ของบริษัทฯ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเข้าประชุม
และออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิในการเสนอรายชื่ อบุคคลเป็นกรรมการ สิทธิในการออกเสียง
ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ   สิทธิในการเสนอวาระการประชุม  สิทธิ
ในการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าบริการ สิทธิการได้รับข่าวสารข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยมุ่งเน้นให้
มีการเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องครบถ้วน ทันต่อเหตุการณ์ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบโดยเท่าเทียม
กันและโปร่งใส รายละเอียดสิทธิต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาได้จากนโยบายก ากับดูแลกิจการและ
ข้อบังคับของบริษัทฯ 

1.2. การส่งเสริมสิทธิผู้ถือหุ้น  
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นวาระส าคัญที่ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการ

ด าเนินงานในเร่ืองต่าง ๆ ของบริษัทฯ ซึ่งปกติจะจัดให้มีปีละ 1 คร้ัง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วัน
สิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และหากมีความจ าเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นเร่ืองที่
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กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไข หรือกฎเกณฑ์ กฎหมายที่ใช้
บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป  

- บริษัทฯ จัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นโดยก าหนดวัน เวลา และสถานที่ รายละเอียด
วาระการประชุมพร้อมความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระและเอกสารประกอบต่าง ๆ โดยได้
จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาเร็วกว่าที่ก าหนดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนการประชุม เพื่อให้ผู้ถือ
หุ้นมีระยะเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงมติในวาระต่าง ๆ ได้   และได้เผยแพร่ข่าว
หนังสือเชิญประชุมผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ  

- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะ
ส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิ โดยการมอบฉันทะให้บุคคล
ใดบุคคลหนึ่งมาประชุมแทน หรือจะมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระผู้ด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการ
ตรวจสอบตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
ได้  โดยบริษัทฯ ได้แจ้งให้กรรมการอิสระท่านนั้นทราบเร่ืองที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจาก
ผู้ถือหุ้นด้วยแล้ว  ทั้งนี้เพื่อให้กรรมการอิสระเข้าประชุมในวันดังกล่าวได้  

- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  คณะกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมครบทั้ง 12  ท่าน มี
ประธานคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ    เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อ
ซักถามของผู้ถือหุ้นในเร่ืองที่เกี่ยวข้องได้   

-  บริษัทฯ ได้อ านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการลงทะเบียนเข้าประชุม  โดยก่อนเร่ิมการ
ประชุม  ประธานที่ประชุมได้ชี้แจงกติกาทั้งหมด  รวมถึงวิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติใน
แต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างชัดเจน และบริษัทฯ ได้จัดให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้าร่วมในการ
สังเกตการณ์การตรวจนับคะแนนเสียงในการประชุมด้วย   

- ระหว่างการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกราย สามารถใช้สิทธิเพื่อรักษาผลประโยชน์
ของตนด้วยการอภิปราย ซักถาม เสนอแนะและแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมได้ทุกวาระ โดยประธานฯ 
และผู้บริหารจะให้ความส าคัญกับทุกค าถามและตอบข้อซักถามอย่างชัดเจนและตรงประเด็น พร้อมทั้งมี
การบันทึกการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา  

-   รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้มีการแจ้งรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและกรรมการ
ที่ลาประชุม บันทึกการชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ วิธีการแสดงผลคะแนน
ให้ที่ประชุมทราบก่อนด าเนินการประชุม รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งประเด็น หรือซักถาม แต่
ไม่มีผู้ใดซักถาม นอกจากนี้ได้มีการบันทึกผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย คัดค้าน 
และงดออกเสียง  

ส าหรับปี  2558  บริษัทฯ  จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  เมื่อวันที่  24 เมษายน 2558  เวลา 
14.00 น.   ณ  ห้อง 1105  ชั้น 11  อาคารกรุงเทพประกันภัย   เลขที่ 25  ถนนสาทรใต้   แขวงทุ่งมหาเมฆ    
เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 12  ท่าน และได้ด าเนินการประชุม
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ตามนโยบายที่ก าหนดไว้ข้างต้นทุกประการด้วยกระบวนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในลักษณะที่
ส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันของบริษัทฯ เป็นผลให้สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุน
ไทยให้คะแนนการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 ของบริษัทฯ ได้คะแนน
เต็ม 100 คะแนน  
2. หมวดความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น  

บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญของผู้ถือหุ้น และพยายามสร้างให้เกิดความเท่าเทียมกันของผู้ถือ
หุ้นทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ 
โดยเฉพาะกับผู้ถือหุ้นส่วนน้อย   ดังนี้ 

-   บริษัทแจ้งก าหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระ และความเห็นของคณะกรรมการต่อตลาด
หลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้ามากกว่า 30 วันก่อนวันนัด
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

-   ในการประชุม เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุม 
ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมทั้งสิทธิการออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุ้น 

-  บริษัทฯ   มีการจัดท าหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมสามัญ     
ผู้ถือหุ้นเป็นภาษาอังกฤษส่งให้กับผู้ถือหุ้นต่างชาติ 

-  บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้มีส่วนร่วมโดยการเสนอเร่ืองที่เห็นว่าส าคัญและควร
บรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีของบริษัท และเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ 
ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสม    เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  

-  บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน โดยก าหนดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
โดยตรงในเร่ืองนั้น ๆ ที่จะได้รับข้อมูล  มีการจัดท าระเบียบปฏิบัติในการรายงานการถือหลักทรัพย์และ
การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 
59 เป็นลายลักษณ์อักษร  โดยก าหนดขอบเขตการรายงาน ผู้มีหน้าที่รายงาน วิธีการรายงาน ระยะเวลา
รายงาน รวมถึงก าหนดการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง ซึ่ง
ที่ผ่านมาได้ปฏิบัติตามระเบียบที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด 
3. หมวดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย  

บริษัทฯ ให้ความส าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และก าหนดการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้
เสียแต่ละกลุ่มอย่างชัดเจน เพราะเชื่อว่าแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสีย จะส่งผลให้ชื่อเสียงและ
ภาพลักษณ์ของบริษัทฯ โดดเด่น สามารถแข่งขันและสร้างผลก าไรให้กับบริษัทฯ  ในระยะยาวได้ ซึ่ง
สามารถสรุปแนวทางปฏิบัติแยกตามกลุ่มต่าง ๆ ได้ดังนี้  
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ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการด าเนินงาน โดยรักษาผลประโยชน์
ของผู้ถือหุ้นเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นด้วยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง รวมทั้งมีการ
เปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐาน โปร่งใส และเชื่อถือได้ 

พนักงาน บริษัทฯ ให้โอกาสแก่พนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมกันในการท างาน และยึดหลัก 
คุณธรรมและความยุติธรรมในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล โดยไม่น าความแตกต่างในเร่ือง เพศ     
เชื้อชาติ ศาสนา หรือสถานศึกษามาเป็นข้อจ ากัดโอกาสของพนักงาน ตลอดจนให้ความส าคัญ เร่ืองการ
พัฒนาพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานให้ประสบความส าเร็จและสามารถสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า โดยจัดให้มีโครงการ
ฝึกอบรมต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อพัฒนาพนักงานให้เป็นมืออาชีพใน
งานที่รับผิดชอบ เช่น โครงการอบรมประกันภัย การพัฒนาความรู้ระบบบริหารคุณภาพ การบริหารความ
เปลี่ยนแปลง การบริหารงานบุคคล และการพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน เป็นต้น   นอกจากนั้น ยัง
สนับสนุนให้พนักงานทุกระดับศึกษาหาความรู้และวิทยาการใหม่ ๆ เพิ่มเติม   ด้วยการให้ทุนการศึกษา
และสนับสนุนให้เข้าร่วมสัมมนากับสถาบันชั้นน าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนสร้างและ
พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง อันน าไปสู่
การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์กรเรียนรู้ในที่สุด ส าหรับนโยบายการพัฒนาพนักงานตลอดจน
งบประมาณที่ใช้ไปในปี 2558 แสดงไว้ในหัวข้อ “นโยบายในการพัฒนาพนักงาน” อนึ่งนอกจากบริษัทฯ 
จะให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแล้ว การให้สวัสดิการต่าง ๆ ที่ บริษัทฯ ได้จัดให้แก่พนักงานยังมีมาตรฐาน
สูงกว่าที่กระทรวงแรงงานก าหนด  เช่น  การจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  การจัดท าแผนประกันชีวิตและ
สุขภาพให้กับพนักงานและครอบครัว  การจัดการดูแลสุขภาพอนามัยพนักงานทุกระดับ  การด าเนิน
กิจกรรม 5 ส การดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะอนามัย 
การส่งเสริมกิจกรรมให้พนักงานผ่อนคลาย เป็นต้น 

ลูกค้า บริษัทฯ เสนอขายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน ให้ความคุ้มครองที่เหมาะสมและ
เพียงพอกับความต้องการของลูกค้าในราคาที่ยุติธรรม อีกทั้งการชดใช้ค่าเสียหาย บริษัทฯ ได้ยึดหลัก
ความเป็นธรรมและจริยธรรม รวมทั้งตระหนักถึงความสาคัญในเร่ืองการให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้แก่
ลูกค้าอย่างถูกต้อง และมีหน่วยงานที่รับข้อร้องเรียนและเสนอแนะจากลูกค้าโดยเฉพาะ 

คู่ค้า บริษัทฯ ถือว่าคู่ค้านั้นเปรียบเสมือนเป็นหุ้นส่วนทางการค้า บริษัทฯ จึงให้ความเสมอภาคใน
เร่ืองของการคัดเลือกคู่ค้าและการประเมินผลงาน โดยบริษัทฯ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกคู่ค้าและ
การประเมินผลงานไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนเพื่อให้พนักงานใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน 
รวมทั้งเปิดโอกาสให้คู่ค้าได้แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในการด าเนินธุรกิจร่วมกัน 
นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังให้ความเสมอภาคแก่คู่ค้าในเร่ืองของการให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่ทัดเทียมกัน
อีกด้วย และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิของคู่ค้า บริษัทฯ จะไม่น าข้อมูลความลับทางการค้าของคู่ค้าไปเปิดเผย
ต่อบุคคลอ่ืน 
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คู่แข่ง บริษัทฯ มุ่งแข่งขันทางการค้าตามกติกา และมารยาททางธุรกิจ ภายใต้กรอบของกฎหมาย
อย่างเป็นธรรม โดยไม่ฉวยโอกาสท าลายชื่อเสียงของคู่แข่ง เพียงเพื่อให้บริษัทฯ ได้รับผลประโยชน์ ทั้งนี้ 
บริษัทฯ จะมุ่งเน้นการแข่งขันทางด้านคุณภาพและประสิทธิภาพของการให้บริการ เพื่อประโยชน์สูงสุด
ของลูกค้า และเพื่อเป็นการรักษาภาพลักษณ์ของธุรกิจประกันภัยโดยรวม 

เจ้าหนี้ บริษัทฯ ยึดมั่นในการปฏิบัติต่อเจ้าหน้ีทุกรายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมโดยอยู่บน
พื้นฐานของความซื่อสัตย์และเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย บริษัทฯ จะปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่ได้ตกลงกันไว้
อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ได้ หรือมีเหตุท าให้ผิดนัดช าระหนี้ 
บริษัทฯ จะรีบแจ้งให้เจ้าหน้ีทราบล่วงหน้าโดยไม่ปกปิดข้อเท็จจริงเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม  รวมถึงบริหารจัดการเงินทุนให้มีโครงสร้างที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุน
การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และรักษาความเชื่อมั่นต่อเจ้าหนี้ 

สังคมและสิ่งแวดล้อม  บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม  จึงมีนโยบายให้การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน  การช่วยพัฒนาสังคมใน
การจ้างแรงงานผู้พิการ การส่งเสริมและให้ความช่วยเหลือแก่ท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ อย่าง
สม่ าเสมอ เช่น คณะผู้บริหารออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้การรักษาโรคแก่ชาวบ้านในถิ่นทุรกันดาร การ
สนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนยากจน การสนับสนุนเงินทุนเพื่อบูรณะโบราณสถาน การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาสิ่งแวดล้อม รวมถึงการจัดการอบรมและกิจกรรมต่าง ๆ ให้ผู้บริหาร
และพนักงานได้มีส่วนร่วมและตระหนักถึงความส าคัญของการปฏิบัติตนให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ซึ่ง
ทุกกิจกรรมบริษัทฯ  ได้มีการด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง เป็นโครงการที่ไม่สิ้นสุดและพัฒนาโครงการ
ต่าง ๆ จนเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยสม่ าเสมอ  

สาหรับกิจกรรมที่ด าเนินการตลอดปี 2558 สามารถดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ของบ ริษัทฯ 
www.bangkokinsurance.com  

ภาครัฐ บริษัทฯ มุ่งด าเนินธุรกิจภายใต้ข้อก าหนดของกฎหมายและด ารงไว้ ซึ่งสัมพันธภาพที่ดี
กับหน่วยงานก ากับดูแลบริษัทฯ โดยการติดต่อประสานงานที่เปิดเผยและพร้อมให้ความร่วมมือในการให้
ข้อมูลข่าวสารตามที่หน่วยงานก ากับดูแลร้องขอ เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสตลอดจนสร้างความมั่นใจ
และความเชื่อถือซึ่งกันและกัน 

การปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน บริษัทฯ มุ่งมั่นในการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล
โดยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่พนักงาน เพื่อสามารถน าหลักสิทธิมนุษยชนไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัตงิานอย่างเหมาะสม 

ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์   บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทฯ ริเร่ิมสร้างผลงาน  
ใหม่ ๆ อยู่ เสมอ  ทั้งด้านการพัฒนาคู่มือการท างาน การออกแบบผลิตภัณฑ์ ตลอดจนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ซึ่งนอกจากเพื่อประโยชน์ด้านธุรกิจแล้วยังเป็นการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอีกทางหนึ่ง
ด้วย อย่างไรก็ตาม  ผลงานใด ๆ ที่พนักงานสร้างขึ้นในระหว่างการเป็นพนักงานของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ 

http://www.bangkokinsurance.com/
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เป็นผู้มอบหมายหรือใช้ข้อมูลของบริษัทฯ หรือเป็นงานที่เรียนรู้จากบริษัทฯ งานดังกล่าวให้ถือเป็น
กรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว  และห้ามเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว  รวมถึงข้อมูลความลับทางธุรกิจ
และข้อมูลลับอ่ืน ๆ  ของบริษัทฯ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังก าหนด
นโยบายและระเบียบปฏิบัติเพื่อป้องกันการกระท าผิดกฎหมายลิขสิทธิ์และพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
กระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์สื่อสารให้ทราบทั่วทั้งบริษัทฯ โดยมีกระบวนการควบคุมการปฏิบัติ
ตามระเบียบที่มีประสิทธิภาพ 

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน    บริษัทฯ มีนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ให้กรรมการ 
ผู้บริหาร พนักงาน และคู่ค้า ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด  โดยห้ามการเรียกร้อง ด าเนินการให้ หรือยอมรับการ
คอร์รัปชันในทุกรูปแบบ   ห้ามการใช้อ านาจหน้าที่ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมแสวงหาผลประโยชน์
แก่ตนเองหรือผู้อ่ืน ห้ามการเสนอผลประโยชน์เพื่อจูงใจแก่บุคคลอ่ืนใดอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย  ห้ามรับ
หรือให้ของขวัญ หรือเลี้ยงรับรองอ่ืนใดเกินกว่าความจ าเป็น ห้ามสนับสนุนเงินหรือประโยชน์อ่ืนใด ไม่
ว่าทางตรงหรือทางอ้อมให้แก่พรรคการเมือง กลุ่มทางการเมือง และห้ามบริจาคเงินหรือให้เงินสนับสนุน
ใดๆแก่บุคคลอ่ืน หรือหน่วยงานอื่น เพื่อเป็นช่องทางในการจ่ายสินบน 

การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียและการรับข้อร้องเรียน  บริษัทฯ ได้จัดช่องทางอ านวยความสะดวก
ให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อ หรือร้องเรียนในเร่ืองที่อาจท าให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ 
การกระท าที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ จรรยาบรรณ รวมถึงการทุจริตคอร์รัปชัน มายัง
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ โดยผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ เลขานุการบริษัท ส านักตรวจสอบ และศูนย์
ควบคุมคุณภาพ โดยการร้องเรียนโดยตรงด้วยวาจาหรือท าเป็นลายลักษณ์อักษร  ส่งเป็นจดหมาย  ผ่าน
ทาง E-Mail หรือเว็บไซต์ของบริษัทฯ    ส าหรับรายละเอียดวิธีการร้องเรียนสามารถศึกษาได้จากนโยบาย
การแจ้งเบาะแสที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.bangkokinsurance.com 
4. หมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความส าคัญกับเร่ืองการเปิดเผยสารสนเทศ   เนื่องจากเป็นเร่ืองที่มี
ผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย จึงมีนโยบายให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลส าคัญที่
เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินตามข้อก าหนดของส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา  โปร่งใส  โดยการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน และ
ช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56 -1) และรายงานประจ าปี 
รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ของบริษัท โดยมีการปรับปรุงข้อมูล
ให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ าเสมอ  เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย อย่างเท่าเทียม
กันและน่าเชื่อถือ ข้อมูลส าคัญที่เปิดเผย โดยสรุปมีดังนี้ 

 1. เปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา  
 2. จัดท ารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน  
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3. จัดท ารายงานนโยบายการก ากับดูแลกิจการ  จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายด้านการบริหารความ
เสี่ยง  และนโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม ที่ได้ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุป และผลการ
ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว 

4. เปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอ่ืนที่ผู้สอบบัญชีให้บริการ 
5. การเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย  จ านวนคร้ังของ

การประชุมและจ านวนคร้ังที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา 
6. การฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเน่ืองของคณะกรรมการ 
7. การเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และการปรับปรุงข้อมูลให้ เป็นปัจจุบัน 

ประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้ 
(1) วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท 
(2) ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท 
(3) รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร 
(4) งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานทั้งฉบับปัจจุบันและของปี

ก่อนหน้า 
(5) แบบ 56-1 และรายงานประจ าปี ที่สามารถดาวน์โหลดได้ 
(6) โครงสร้างการถือหุ้น ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และสัดส่วนการถือหุ้น 
(7) หนังสือเชิญประชุมสามัญ 
(8) รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
(9) ข้อบังคับบริษัท  
(10) นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
(11) จรรยาบรรณส าหรับกรรมการและพนักงานของบริษัท  
(12) นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน 
(13) นโยบายการแจ้งเบาะแส 
(14)  โครงสร้างองค์กร 
 (15) ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน หรือบุคคลที่รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ 
4.1. นโยบายการก ากับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติ  
ตลอดปี 2558  บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี  ยกเว้นเร่ืองต่อไปนี้  
(1)  ประธานกรรมการไม่ได้มาจากกรรมการอิสระ  และด ารงต าแหน่งประธานคณะผู้บริหาร

ด้วย เนื่องจากธุรกิจประกันวินาศภัยจ าเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์
ในธุรกิจที่ยาวนาน เพื่อน าพาบริษัทฯ ให้บรรลุผลส าเร็จที่ได้ตั้งไว้   อย่างไรก็ตาม  การด าเนินการของ
บริษัทฯ และคณะกรรมการของบริษัทฯ ตั้งอยู่บนหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   ดังนั้น  แม้ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหารเป็นบุคคลคน
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เดียวกัน แต่ในทางปฏิบัติ  ประธานกรรมการก็มิได้ใช้อ านาจกระท าการแทนคณะกรรมการ โดยที่
คณะกรรมการไม่ได้รับทราบมาก่อน ส่วนประธานคณะผู้บริหาร มีอ านาจด าเนินการตามที่คณะกรรมการ
บริษัทฯ ได้มอบหมาย ซึ่งอยู่ภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนได้รับความเห็นชอบ
และอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการบริษัทฯ  ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระเกินกว่ากึ่ง
หนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมด   ท าให้มีการถ่วงดุลและการตรวจสอบการบริหารงานที่โปร่งใสและ
รัดกุม     อีกทั้งการมอบอ านาจดังกล่าวไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ านาจที่ท าให้ประธานคณะผู้บริหาร 
สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย  อนึ่ง เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 4/2558 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งและปรับเปลี่ยนต าแหน่งผู้บริหารระดับสูง ซึ่ง
ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหาแล้ว   และมีผลตั้งแต่วันที่ 1 
มกราคม 2559 ดังนี้ 

     1.  นายชัย โสภณพนิช   จากต าแหน่งประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร 
             เป็นต าแหน่ง  ประธานกรรมการ 
     2.  นายพนัส ธีรวณิชย์กุล จากต าแหน่งกรรมการผู้อ านวยการใหญ่          

เป็นต าแหน่ง  กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร 
     ดังนั้น  บริษัทฯ จึงได้แต่งตั้ง นายพนัส ธีรวนิชย์กุล ด ารงต าแหน่งกรรมการและประธานคณะ

ผู้บริหาร เพื่อเป็นการเร่ิมต้นของการแยกต าแหน่งประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหารออกจาก
กัน  เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเอง  

(2) บริษัทฯ ไม่ได้ก าหนดจ านวนบริษัทที่กรรมการ และผู้บริหารระดับสูงแต่ละท่านจะไปด ารง
ต าแหน่งไว้ เนื่องจากเกรงว่าจะท าให้บริษัทฯ สูญเสียโอกาสในการได้บุคลากรที่มีคุณภาพมาด ารง
ต าแหน่งกรรมการ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการได้มีการทบทวนจ านวนบริษัทที่กรรมการแต่ละท่าน
ด ารงต าแหน่งอย่างสม่ าเสมอทุกปี 

4.2. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  
ได้รายงานไว้แล้วในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ เร่ือง ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  
4.3. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน  
คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องของการจัดท างบการเงินของบริษัทฯ ที่

สามารถแสดงรายละเอียดข้อมูลทางการเงินอย่างเพียงพอ มีความโปร่งใสถูกต้อง รวมทั้งมีการเปิดเผย
ข้อมูลส าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ ตามมาตรฐานการบัญชีที่
เหมาะสม  และถือปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับการ
รับรองจากคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการได้จัดท ารายงานความ
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รับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินไว้ในรายงานประจ าปี   และแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจ าปี  (แบบ 56-1) ด้วย  

4.4. บทบาทและการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการ  
บริษัทฯ เปิดเผยรายนามพร้อมประวัติของกรรมการแต่ละท่าน รวมทั้งบทบาทหน้าที่ของ

คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการธรรมาภิบาล  และคณะกรรมการก าหนด
ค่าตอบแทนและสรรหา ตลอดจนรายละเอียดการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาของกรรมการแต่ละท่าน
ไว้ในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และผู้เกี่ยวข้องทราบถึงความรู้ความสามารถ 
ประสบการณ์ และข้อมูลที่ส าคัญอ่ืน ๆ ของกรรมการที่ช่วยสนับสนุนให้บริษัทฯ ประสบความส าเร็จใน
การด าเนินธุรกิจได้  

4.5. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน  
นอกจากการสื่อสารข้อมูลผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น บริษัท ฯ ได้จัดตั้งหน่วยงาน

นักลงทุนสัมพันธ์ รับผิดชอบในการสื่อสารข้อมูลของบริษัทฯ กับนักลงทุน และบุคคลภายนอก ให้
เป็นไปอย่างเรียบร้อย เท่าเทียม และเป็นธรรม  

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ตามรายละเอียด หมายเลขโทรศัพท์ 
และ E-mail Address ที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ  www.bangkokinsurance.com 

4.6. นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  และผลการปฏิบัติ  
ได้รายงานไว้แล้วใน หัวข้อ ความรับผิดชอบต่อสังคม  

5. หมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  
คณะกรรมการบริษัทฯ  ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบในฐานะเป็นตัวแทนของผู้ถือ

หุ้นมีหน้าที่ส าคัญในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายและกลยุทธ์ที่ส าคัญของบริษัทฯ และดูแลให้มั่นใจว่า
คณะผู้บริหารได้น านโยบายและกลยุทธ์ไปปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เพื่อ
บรรลุเป้าหมายดังกล่าว  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้น าหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีมาปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
 5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ  

1. องค์ประกอบของคณะกรรมการ  
ได้รายงานไว้แล้วในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ  
2.วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการ  
บริษัทฯ ก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการไว้อย่างชัดเจนในข้อบังคับบริษัทฯ 

ข้อที่  23 ซึ่งบริษัทเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.bangkokinsurance.com  
3. คุณสมบัติของกรรมการอิสระ  
ได้รายงานไว้แล้วในหัวข้อ คุณสมบัติและกระบวนการสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ         
5.2. คณะกรรมการชุดย่อย  
ได้รายงานไว้แล้วในหัวข้อคณะกรรมการชุดย่อย  

http://www.bangkokinsurance.com/
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5.3. บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  
1. ภาวะผู้น าและวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการ  
คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มากด้วยความรู้และประสบการณ์ ในหลาย ๆ 

ด้าน ซึ่งล้วนแต่เอ้ือประโยชน์ต่อการบริหารจัดการของบริษัทฯ กรรมการทุกท่านได้ร่วมในการพิจารณา
ก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมายทางธุรกิจที่ส าคัญของบริษัท ฯ และทบทวนเป็นประจ าทุก
ปี ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง ตลอดจนติดตาม ก ากับดูแลให้ฝ่ายบริหารด าเนินการให้เป็นไปตาม
กลยุทธ์และแนวนโยบายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยฝ่ายบริหารจะต้องรายงาน
ผลการด าเนินกิจการให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทุกไตรมาส นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ   ยังมี
ส่วนร่วมในการพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อแนวทางการด าเนินการของคณะอนุกรรมการด้านต่าง ๆ 
เช่น  คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา   และคณะกรรมการ       
ธรรมาภิบาล เป็นระยะ ๆ ด้วย และในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ด าเนินการทบทวน ปรับปรุง 
และอนุมัติวิสัยทัศน์ ภารกิจและกลยุทธ์ของบริษัทฯ  

การใช้อ านาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ จะค านึงถึงหลักการตาม
กฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอย่างซื่อสัตย์สุจริต  มีจริยธรรม และจรรยาบรรณ 
รวมทั้งก ากับดูแลให้การบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร เป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น  

2. การให้ความเห็นชอบนโยบายการก ากับดูแลกิจการ  
คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้อนุมัติจัดท านโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นลาย

ลักษณ์อักษรคร้ังแรกในปี 2548  และได้อนุมัติให้มีการปรับปรุงอีก 6 คร้ัง โดยได้มอบหมายให้คณะ
ผู้บริหารรับผิดชอบในการติดตามผลการปฏิบัติ เพื่อรายงานข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการธรรมาภิบาล
พิจารณาปรับปรุงให้มีความทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ์ และมีแนวปฏิบัติอันเป็นมาตรฐานสากล
ยิ่งขึ้น โดยในปี 2558 ได้มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ
ปฏิบัติ และหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีที่ปรับปรุงให้สอดคล้องกับ ASEAN CG Scorecard   

ส าหรับรายละเอียดนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ www.bangkokinsurance.com  

3. จริยธรรมทางธุรกิจ  
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติจัดพิมพ์จรรยาบรรณของบริษัทฯ มอบให้แก่กรรมการ และ

พนักงานของบริษัทฯ  ทุกคน  รวมถึงเผยแพร่จรรยาบรรณของบริษัทฯ ไว้ใน Intranet เพื่อสื่อข้อพึง
ปฏิบัติที่ดีที่บริษัทฯ  มุ่งหวังให้กรรมการและพนักงานทุกคนทราบ และยึดเป็นคติประจ าใจในการปฏิบัติ
ตามอย่างสม่ าเสมอ  โดยก าหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้บริหารทุกระดับ ในการดูแลให้พนักงานภายใต้การ
บังคับบัญชาทราบเข้าใจ และก่อให้เกิดการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัทฯ ที่เป็นรูปธรรม  บริษัทฯ 
จัดให้มีการอบรมหลักสูตรจรรยาบรรณของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานใหม่ทุกคนอย่างสม่ าเสมอ โดยในปี 

http://www.bangkokinsurance.com/
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2558 ได้มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพื่อสอดคล้องกับแนวปฏิบัติเร่ืองการต่อต้านการทุจริต  
คอร์รัปชันที่บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันไว้ 

ร า ยล ะ เ อี ย ดจ รรย าบรรณขอ งบ ริษั ทฯ   ส า ม า รถ ดู ไ ด้ จ า ก เ ว็ บ ไซต์ ข อ งบ ริษั ท ฯ
www.bangkokinsurance.com  

4. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก าหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อป้องกันการ

แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน โดยก าหนดเป็นหลักการไว้ในจรรยาบรรณส าหรับกรรมการและพนักงาน 
นอกจากนั้นยังมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบดูแล และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ 
พิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งได้มีการพิจารณา
ความเหมาะสมอย่างรอบคอบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีเหตุผลและเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรม
ที่ดี เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวมเป็นส าคัญ เสมือนกับการท ารายการเกี่ยวกับบุคคลภายนอก และ
ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการรายงานและเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
ทุกไตรมาส รวมทั้งได้มีการเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 
56-1 ) ด้วย  

- การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน  
ได้รายงานไว้แล้วในหัวข้อการก ากับดูแลกิจการเร่ือง การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
5. ระบบการควบคุม การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง  
คณะกรรมการบริษัทฯ  เล็งเห็นความส าคัญของระบบการควบคุมภายใน   ทั้งในระดับบริหารและ

ระดับปฏิบัติงาน โดยมีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและอ านาจในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงาน เป็นลายลักษณ์อักษรไว้อย่างชัดเจน  อีกทั้งยังก าหนดให้คณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ท า
การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ อย่างน้อยปีละคร้ัง นอกจากนั้น  
บริษัทฯ ยังมีส านักตรวจสอบท าหน้าที่ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน เพื่อ
มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน ได้ด าเนินการตามระเบียบวิธีปฏิบัติที่ก าหนด ตลอดจนสอดคล้อง
ข้อก าหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีสายการบังคับบัญชาและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
เพื่อสนับสนุนให้ส านักตรวจสอบมีความอิสระ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่  โดยปราศจากการ
แทรกแซงอันส่งผลให้เกิดระบบการควบคุมภายในที่ดี  มีความโปร่งใสในการบริหารงานและรักษา
ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของบริษัทฯ และเพื่อให้การบริหารงานมีความสอดคล้องกับ
นโยบายการก ากับดูแล รวมถึงเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดตั้งส านักก ากับ
การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และส่วนบริหารความเสี่ยงองค์กร โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

-ส านักก ากับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ   รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่
รับผิดชอบในการก าหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายของหน่วยงานต่าง ๆ พร้อมประเมินความ
เหมาะสมของวิธีการปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ รวมทั้งติดตามทันทีเมื่อเกิดความบกพร่องหรือไม่
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เหมาะสม  และศึกษาวิเคราะห์  ให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับกฎหมาย ข้อปฏิบัติ ระเบียบ ข้อบังคับ 
เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมาย  พร้อมทั้งดูแลติดตามอย่างสม่ าเสมอ 

-ส่วนบริหารความเสี่ยงองค์กร  ขึ้นตรงต่อส านักประธานกรรมการ มีหน้าที่รับผิดชอบในการ
ก าหนดกลยุทธ์และแนวทางการปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงร่วมกับคณะกรรมการบริหารจัดการความ
เสี่ยง    ก าหนดกรอบและแนวทางการบริหารความเสี่ยง พร้อมจัดท าดัชนีชี้วัดร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ  
และให้ค าปรึกษา  แนะน าขั้นตอนการปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยงแก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั่วทั้งองค์กร 

นอกจากนี้  คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็น
ผู้รับผิดชอบในการก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวจะ
น าเข้าคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นประจ าทุกปี  อีกทั้งคณะกรรมการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงจะติดตามดูแลความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม  รวมถึงทบทวนความเพียงพอ
และความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตามนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยง  ตลอดจนสื่อสาร
ให้พนักงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบและรายงานผลให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอย่างน้อยปีละคร้ัง  

ในปี 2558  คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงได้ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยง 
และน าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 และจัดส่ง
ให้ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)  เมื่ อวันที่                
11 มีนาคม 2558 

5.4. การประชุมคณะกรรมการ  
1. ก าหนดการประชุม   คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก าหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ  

1 คร้ัง โดยมีการแจ้งก าหนดการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าและแจ้งให้กรรมการทุกท่าน
ทราบก าหนดการดังกล่าวเพื่อให้กรรมการแต่ละท่านสามารถจัดเวลาเข้าร่วมประชุมได้ ทั้งนี้ อาจมีการ
ประชุมวาระพิเศษเฉพาะคราวเพิ่มเติมตามความเหมาะสม ส าหรับปี 2558 การประชุมคณะกรรมการ
เป็นไปตามก าหนดการที่แจ้งไว้ เป็นผลให้มีกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยเฉลี่ยเกินกว่าร้อยละ 80 ของ
คณะกรรมการทั้งชุด 

2. การพิจารณาก าหนดวาระการประชุม    เลขานุการบริษัทเป็นผู้รวบรวมเร่ืองที่ส าคัญที่จะ
ก าหนดเป็นวาระการประชุม น าเสนอต่อประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหารเพื่อขอความ
เห็นชอบแล้วจัดเป็นระเบียบวาระการประชุมพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระ ทั้งนี้
กรรมการทุกท่านมีอิสระที่จะเสนอเร่ืองเข้าสู่วาระการประชุมได้โดยผ่านเลขานุการบริษัท 
 3. การจัดส่งเอกสารประกอบการประชุม เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้จัดท าหนังสือเชิญประชุม
กรรมการ และน าส่งเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันพร้อมทั้งวาระการประชุมและ
เอกสารประกอบอย่างครบถ้วน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาในการพิจารณาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ
ก่อนเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ในปี 2558 สามารถส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้
กรรมการแต่ละท่านภายในก าหนดทุกครั้ง 



56-1-58 

หน้า 93 
 

 4. การด าเนินการประชุม ประธานกรรมการเปิดโอกาสให้กรรมการสามารถเสนอความคิดเห็น
และซักถามรายละเอียดเกี่ยวกับผลการด าเนินงาน การบริหารความเสี่ยง การควบคุม ดูแล และอ่ืน ๆ ได้
ทุกเร่ืองโดยไม่จ ากัดเวลา ในการพิจารณาวาระต่าง ๆ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเร่ืองที่พิจารณา ไม่มี
สิทธิออกเสียงและต้องไม่อยู่ในที่ประชุมในวาระดังกล่าว  โดยในปี 2558 บริษัทได้จัดให้มีผู้ตรวจสอบ
การนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น เลขานุการบริษัทจะบันทึกการประชุมแบบสรุปประเด็นที่
สาคัญ พร้อมมติของที่ประชุม โดยจะให้คณะกรรมการรับรองรายงานการประชุมในการประชุม
คณะกรรมการคร้ังถัดไป และในการประชุมทุกคร้ัง เลขานุการบริษัทจะจัดเก็บรายงานการประชุมไว้
อย่างเป็นระบบ เพื่อการอ้างอิงและสามารถตรวจสอบโดยคณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องได้โดยสะดวก 

5. การเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุม ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกคร้ังตลอด
ปี 2558 จะมีผู้บริหารระดับสูงอย่างน้อย 4 ท่าน ได้แก่ ประธานคณะผู้บริหาร กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ 
กรรมการและเลขานุการบริษัท และผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงินเข้าร่วมประชุม เพื่อตอบข้อซักถาม 
หรือข้อสงสัยต่าง ๆ ของคณะกรรมการด้วยทุกครั้ง 

6. การเข้าถึงสารสนเทศ โดยเเหตุที่คณะกรรมการบริษัทฯ มิได้มีการประชุมกันทุกเดือน ดังนั้น 
บริษัทฯ จึงจัดท ารายงานผลการด าเนินงานเสนอให้คณะกรรมการทุกท่านทราบเป็นประจ าทุกเดือน โดย
เร่ิมตั้งแต่เดือนเมษายน 2550 เป็นต้นมาอย่างสม่ าเสมอ ทั้งนี้เพื่อให้คณะกรรมการสามารถก ากับควบคุม
และดูแลการปฏิบัติงานขอฝ่ายบริหารได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นกรรมการยังสามารถขอค าชี้แจงหรือ
ขอตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเร่ืองที่พิจารณาเพิ่มเติมได้จากประธานคณะผู้บริหาร หรือเลขานุการบริษัท
ด้วย 

7. การประชุมร่วมกันของกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร ในปี 2549 คณะกรรมการบริษัทฯอนุมัติ
นโยบายสนับสนุนให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถประชุมระหว่างกันเองได้โดยมอบหมายให้
เลขานุการบริษัท เป็นผู้อ านวยความสะดวก อย่างไรก็ตาม ตลอดปี 2558   นอกจากการประชุมของ
คณะกรรมการตรวจสอบ   คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา   และคณะกรรมการ             
ธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายแล้ว กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
ยังมิได้มีการประชุมระหว่างกันเองแต่อย่างใด  

สรุปการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านในปี 2558 ได้ระบุไว้แล้วในหัวข้อการจัดการ ว่า
ด้วยเร่ืองคณะกรรมการบริษัทฯ  

5.5. กระบวนการก าหนดและความเหมาะสมของค่าตอบแทน  
คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายก าหนดค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบ

ได้กับบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ๆ ที่อยู่ในธุรกิจประเภทเดียวกันหรือที่มีผลประกอบการใกล้เคียงกัน   ในการ
นี้ได้มอบหมายให้คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา ท าหน้าที่พิจารณาโดยค านึงถึงขอบเขต
ของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละท่านก่อนเสนอ
ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติอีกคร้ังหนึ่ง นอกจากนี้ คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา
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ได้ประเมินผลงานผู้บริหารสูงสุด และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เป็นประจ าปีทุกปี เพื่อน าไปใช้ใน
การก าหนดค่าตอบแทน และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ   

ในปี 2558 คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา ได้ประเมินผลงานผู้บริหารสูงสุด และ
ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน 

5.6. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร  
คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่

เกี่ยวข้องในระบบการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ได้รับการฝึกอบรมอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้มีการ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ทุกคร้ังที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ บริษัทฯ มอบหมายให้
เลขานุการบริษัท จัดปฐมนิเทศพร้อมมอบเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ
กรรมการใหม่ด้วย  

ส าหรับปี 2558 กรรมการของบริษัทฯ ได้เข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้ 
 

รายชื่อ ต าแหน่ง หลักสูตร 
1.  นายวีระศักดิ์  สุตัณฑวิบูลย์ ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล 

และกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
และสรรหา 

 - นักบริหารระดับสูงด้านการ 
   พัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม 
   และการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 
   2/2558 

2.  นายกองเอก เปล่งศักดิ์         
ประกาศเภสัช 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ - ความรับผิดชอบของคณะ 
  กรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ               
ในการควบคุมภายใน 

- คณะกรรมการตรวจสอบของ 
  บริษัทประกันภัย 
- หลากหลายประเด็นส าหรับ 
   กรรมการตรวจสอบ 

3.  นายช.นันท์  เพ็ชญไพศิษฏ์ กรรมการตรวจสอบ - IT Governance 
- หลากหลายประเด็นส าหรับ 
   กรรมการตรวจสอบ 
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10. ควำมรับผดิชอบต่อสังคม 

นโยบำยด้ำนควำมรับผดิชอบต่อสังคม  
 -  สร้างจิตส านึกให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับตระหนักถึงความส าคัญของการปฏิบัติตน
ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และถือเป็นหน้าที่ในการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมด้านนี้ของบริษัทฯ  
 - ให้การสนับสนุนกิจกรรมสังคมเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และผู้ได้รับ
ความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆ รวมถึงการอนุรักษ์โบราณวัตถุซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรมที่มีคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์ของชาติไทย 
 - จัดสรรงบประมาณส าหรับให้การสนับสนุนกิจกรรมสังคมอย่างต่อเน่ือง 
 -  ส่งเสริมด้านการศึกษาให้แก่ผู้ด้อยโอกาส โดยให้ความส าคัญกับการศึกษาในสาขาอาชีพที่
ประเทศไทยขาดแคลน เพื่อเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป 
 -  รณรงค์การสร้างเครือข่ายเพื่อให้เกิดความร่วมมือจากหลายองค์กรในการด าเนินโครงการ
ต่างๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ และสามารถขยายความช่วยเหลือหรือการด าเนินกิจกรรมได้อย่างกว้างขวาง
และครอบคลุมท้องถิ่นทุรกันดารของประเทศได้อย่างทั่วถึง 
 

แนวทำงกำรปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

 บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม  โดยระบุแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียไว้

เป็นลายลักษณ์อักษรในนโยบายการก ากับดูแลกิจการ และรายงานประจ าปี   บริษัทฯ ได้จัดท า

กระบวนการและขั้นตอน เพื่อให้ได้มาซึ่งความต้องการ หรือความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านการจัด

กิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ   เพื่อให้การด าเนินการกิจกรรมต่าง ๆ สามารถตอบสนองกับความต้องการกับ

ผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างแท้จริง  โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 

 

ผู้มีส่วนได้เสีย กระบวนกำรทีใ่ช้ 
ควำมต้องกำร /  
ควำมคำดหวงั 

กำรตอบสนอง 

ผู้ถือหุ้น  การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 

 รายงานประจ าปี 
 นโยบายการก ากับดูแล

กิจการ 
 การน าเสนอข่าวสารสู่

สาธารณะ 
 สอบถามข้อมูล / รับ

 มีการก ากับดูแลกิจการ
ที่ดี 

 ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิ 
และได้รับการปฏิบัติ 
อย่างเท่าเทียมกัน 

 ผลประกอบการและ 
ผลตอบแทนที่ดี 

 

 อัตราผลตอบแทนที่ดี
และต่อเน่ือง 

 เปิดเผยข้อมูลอย่าง
โปร่งใส 
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ข้อเสนอแนะ หรือ ข้อ
ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ 

พนักงาน  การปฐมนิเทศพนักงาน 
 การอบรม / สัมมนา / 

สนับสนุนทุนการศึกษา เพื่อ
เพิ่มทักษะและความรู้ 

 การน าเสนอข่าวสารผ่านการ
ประชุม Intranet / วารสาร  
/ Facebook และเว็บไซต ์

 การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม
เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วม 

 การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

 การส ารวจสุขภาพองค์กร 
 รับข้อเสนอแนะหรือข้อ

ร้องเรียน 
 นโยบายการก ากับดูแล
กิจการ 

 สวัสดิการและค่าตอบ 
แทนที่เหมาะสม 

 ความก้าวหน้าและ
ความมั่นคงในสาย
อาชีพ 

 การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร 

 ข้อมูลความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ส าหรับการ
ปฏิบัติงาน 

 สวัสดิภาพและความ
ปลอดภัยในการท างาน 
 

 เคารพในหลักสิทธิ
มนุษยชนและปฏิบัติ
อย่างเท่าเทียมกัน 

 มีสวัสดิการ / 
เงินเดือน / การเลื่อน
ระดับต าแหน่งที่
เหมาะสม 

 แผนการพัฒนา
พนักงานและจัด
อบรมพนักงาน 

 จัดสภาพแวดล้อมใน
การท างานให้มีความ
ปลอดภัย ถูก
สุขลักษณะ และเอ้ือ
ต่อการท างานอย่างมี
ประสิทธิผล 

 จัดกิจกรรมสร้าง
ความผูกพันของ
พนักงาน 

ลูกค้า  การส ารวจความพึงพอใจ
ของลูกค้า 

 การสร้างช่องทางการ
สื่อสารกับลูกค้าผ่านสื่อ
ออนไลน์ / เว็บไซต์ / 
Facebook และ
แอพพลิเคชั่น LINE 

 การจัดกิจกรรมเพื่อพบปะ
กับลูกค้า 

 สอบถามข้อมูล / รับ
ข้อเสนอแนะ หรือ ข้อ

 ผลิตภัณฑ์และบริการ
ที่มีคุณภาพ 

 การให้ได้รับบริการที่
รวดเร็ว 

 ช่องทางการติดต่อท า
ประกันภัย / ช าระเงิน
ที่สะดวก 

 การสื่อสารข้อมูลที่มี
ประสิทธิภาพ 

 การปกป้องข้อมูลและ
ความลับของลูกค้า 

 จัดโปรกรมการ
ส่งเสริมการขาย 

 พัฒนาผลิตภัณฑ์และ
บริการเพื่อ
ตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า 

 มีมาตรการปกป้อง
ข้อมูลและความลับ
ของลูกค้า 

 ฝึกอบรมพนักงาน
เพื่อให้บริการลูกค้าได้



56-1-58 

หน้า 97 
 

ร้องเรียน  ความเชื่อมั่นและความ
มั่นคงของบริษัทฯ 

 

อย่างดีเยี่ยม 
 พัฒนาระบบ

เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ติดต่อ
กับลูกค้าอย่าง
ต่อเนื่อง 

คู่ค้า  การประชุม / อบรมให้
ความรู้แก่คู่ค้า 

 การส ารวจความพึงพอใจ
ของคู่ค้า 

 สอบถามข้อมูล / รับ
ข้อเสนอแนะหรือข้อ
ร้องเรียน 

 การเติบโตอย่างยั่งยืน 
 การปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่าง

เป็นธรรมและเท่าเทียม 
 การปกป้องข้อมูลและ

ความลับของคู่ค้า 
 

 ปฏิบัติตามเงื่อนไข
ทางการค้าและ
ปฏิบัติตามสัญญา 

 มีมาตรการปกป้อง
ข้อมูลและความลับ
ของคู่ค้า 

 การอบรมผลิตภัณฑ์ / 
บริการ / 
จรรยาบรรณแก่คู่ค้า 

 มีหลักเกณฑ์การ
คัดเลือกและ
ประเมินผลงาน คู่ค้า
ที่ชัดเจน 

 พัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการท างาน
ของคู่ค้า 

คู่แข่ง  สร้างเงื่อนไขในการแข่งขัน
ที่เป็นธรรมร่วมกัน 

 การแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างกันผ่านชมรมของ
สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
 
 

 

 ด าเนินธุรกิจและ
แข่งขันด้วยความ
โปร่งใส เป็นธรรม 

 รักษาความลับทางการ
ค้าภายใต้กฎหมายและ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
หลีกเลี่ยงการสืบ
ข้อมูลจากคู่แข่งอย่าง

 ปฏิบัติตามกรอบ
กติกาการแข่งขันที่ดี 

 มีหลักจรรยาบรรณ
เพื่อการด าเนินธุรกิจ
อย่างเป็นธรรมและ
โปร่งใส 
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ไม่ซื่อสัตย์และไม่เป็น
ธรรม 

เจ้าหนี้  การประชุมร่วมกัน 
 รายงานประจ าปี 

 การปฏิบัติตามเงื่อนไข
และข้อตกลงที่ให้ไว้
ต่อเจ้าหน้ี 

 การไม่ปกปิดสถานะ
ทางการเงินที่แท้จริง 

 จ่ายดอกเบี้ยและช าระ
คืนตามก าหนด 

 ช าระคืนหนี้และ
ดอกเบี้ยจ่ายภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

 มีนโยบายที่เป็น
ธรรมและมีความ
รับผิดชอบต่อเจ้าหนี้ 

 

สังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จัดกิจกรรมเพื่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

 รายงานประจ าปี 
    ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

 นโยบายด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 

 

 ด าเนินธุรกิจอย่างมี
ความรับผิดชอบต่อ
สังคมและค านึงถึง
ผลประโยชน์โดยรวม 

 ส่งเสริมสุขอนามัยและ
ความปลอดภัยในการ
ท างานและร่วมรักษา
สิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 

 

 จัดให้พนักงานจิต
อาสาเข้าร่วมใน
กิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม 

 ด าเนินธุรกิจอย่างมี
คุณธรรมควบคู่ไป
กับการมีส่วนร่วม
รับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม 

 ส่งเสริมกิจกรรม
ภายในบริษัทฯ เพื่อ
รณรงค์และส่งเสริม
การรักษาสิ่งแวดล้อม 

ภาครัฐ  การประชุมและเข้าร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ ที่หน่วยงาน
ภาครัฐจัดขึ้น 

 การให้ข้อมูลกับหน่วยงานที่
ก ากับดูแลอย่างถูกต้องและ
ตรงเวลา 

 รับการตรวจสอบจาก
หน่วยงานที่ก ากับดูแล 

 ให้ความร่วมมือสนับ 
สนุนโครงการของ
ภาครัฐ 

 การปฏิบัติตามนโยบาย/ 
ระเบียบ / ข้อบังคับของ
ภาครัฐ  

 
 

 การปฏิบัติตาม
นโยบาย / ระเบียบ / 
ข้อบังคับต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินธุรกิจอย่าง
ถูกต้อง โปร่งใส 

 การให้ข้อมูลกับ
หน่วยงานที่ก ากับ 
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 ดูแลอย่างถูกต้องและ 
     รวดเร็ว 
 น าข้อเสนอแนะจาก 
     หน่วยงานที่ก ากับ 
     ดูแลมาปรับปรุง 
     กระบวนการท างาน 
     ให้ดีขึ้น 

 

กำรประกอบกจิกำรด้วยควำมเป็นธรรม 

 บริษัทฯ มีการด าเนินงานโดยค านึงถึงความเสมอภาค  เป็นธรรม และมีความซื่อสัตย์ในการ

ด าเนินธุรกิจ โดยการปฏิบัติตามกฎหมายที่ก าหนดอย่างเคร่งครัดและมีจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 

ตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี  

 เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการด าเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้ก าหนดแนวทางในการดูแลผู้มีส่วนได้

เสียไว้ในคู่มือจรรยาบรรณของบริษัทฯ โดยก าหนดให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย ตั้งแต่ลูกค้า คู่ค้า  

ผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่แข่ง เจ้าหนี้ ภาครัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม รวมถึงไม่

กระท าการใด ๆ อันเป็นการละเมิด / ริดรอนสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับ

ผลตอบแทนที่เป็นธรรมในการด าเนินธุรกิจ โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ที่ได้มาจากการด าเนินงานที่ไม่

ถูกต้อง ตามพื้นฐานของการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีการด าเนินการ ดังนี้ 

1. มุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้า  รวมถึงการเอา ใจใส่ และ

รับผิดชอบต่อลูกค้าให้ได้รับสินค้าและบริการที่ดี  มีคุณภาพ ในระดับราคาที่เหมาะสม  อีกทั้งพัฒนาเพื่อ

ยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่มีต่อลูกค้า

อย่างเคร่งครัด  เพื่อรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืนกับลูกค้าอย่างจริงจัง และสม่ าเสมอ รวมถึงไม่น า

ข้อมูลของลูกค้ามาใช้เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้เกี่ยวข้อง 

2. ให้ความเสมอภาคในการคัดเลือกคู่ค้า การประเมินผลงาน การเปิดโอกาสให้คู่ค้าได้แสดง

ความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในการด าเนินธุรกิจร่วมกัน  การให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่

ทัดเทียมกัน  และการรักษาความลับทางการค้าของคู่ค้า 

3. มุ่งมั่นที่จะด าเนินงานให้มีผลประกอบการที่เป็นเลิศ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

ด้วยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง รักษาความเป็นผู้น าในธุรกิจประกันวินาศภัยที่มีการเติบโตของก าไร

อย่างตอ่เน่ือง และธ ารงไว้ซึ่งชื่อเสียงอันดีงาม 
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4. สรรหาและว่าจ้างพนักงานที่มีทักษะและประสบการณ์ตรงกับลักษณะงานของบริษัทฯ โดยไม่

น าความแตกต่างในเร่ืองเพศ เชื้อชาติ ศาสนา และสถานศึกษามาเป็นข้อจ ากัดโอกาสในการเข้าร่วมงาน

กับบริษัทฯ อีกทั้งบริษัทฯ จะดูแลผลตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม  

รวมถึงการให้โอกาสพนักงานได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ เพื่อให้มีความพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้า 

5. แข่งขันทางการค้าตามหลักสากลภายใต้กรอบแห่งกฎหมาย และยึดถือกติกาของการแข่งขันที่

ดีอย่างเสมอภาคกัน ไม่ละเมิดความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม ไม่กีด

กันผู้อ่ืนในการเข้าร่วมแข่งขันทางธุรกิจ ไม่ท าลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า หรือมีการท าการใด ๆ ที่

ไม่เป็นธรรมต่อการแข่งขัน 

6. ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกรายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความซื่ อสัตย์

และเป็นธรรม ปฏิบัติตามพันธสัญญาที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด  บริหารจัดการเงินทุนให้มีโครงสร้างที่

เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และรักษาความเชื่อมั่นต่อเจ้าหนี้ 

7. สร้างจิตส านึกให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับตระหนักถึงความส าคัญของการปฏิบัติตนให้

เกิดประโยชน์ต่อสังคม สนับสนุนกิจกรรมทางสังคม ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส  และสร้างจิตส านึกในการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

8. ด าเนินธุรกิจภายใต้ข้อก าหนดของกฎหมาย  พร้อมให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลข่าวสาร

ตามที่หน่วยงานก ากับดูแลร้องขอ  เพื่อแสดงถึงความโปร่งใส ตลอดจนสร้างความมั่นใจและความเชื่อถือ

ซึ่งกันและกัน 

9. ให้ความส าคัญกับความโปร่งใส และค านึงถึงความซื่อสัตย์สุจริต โดยจะปฏิบัติตามหลักสิทธิ

มนุษยชนสากล ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ รวมถึงต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุก

รูปแบบ เพื่อป้องกันการได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อตนเอง และบุคคลอ่ืน 
 
 
 

กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน  
บริษัทฯ มุ่งมั่นในการด าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส  ถูกต้อง และเป็นธรรมสอดคล้องกับหลักการ

ก ากับดูแลกิจการที่ดี  บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญในเร่ืองการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เนื่องจาก
จะส่งผลดีทั้งต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ จึงได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Anti-Corruption : CAC)   

จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558   มีมติให้ 

บริษัทฯ ขอการรับรองเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต  บริษัทฯ

ได้ด าเนินการจัดท านโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy)  นโยบายการแจ้งเบาะแส 
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(Whistle Blowing Policy) ปรับปรุงกฏระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดท าแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับ

มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันและมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานก่อนจัดส่งให้

คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต  ซึ่งที่ประชุมของคณะกรรมการ

แนวร่วมปฏิบัติฯ ได้มีมติให้การรับรองบริษัทฯ เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยใน

การต่อต้านทุจริต เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558 

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ นั้นก าหนดให้ทุก

คนในบริษัทฯ ตั้งแต่ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และคู่ค้า ยึดมั่นถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดจะครอบคลุมถึง

การด าเนินธุรกิจในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ  ก าหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ 

มีหน้าที่ก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายฯ    และต้องมีการทบทวนนโยบายฯ อย่าง

สม่ าเสมอ  นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีนโยบายการแจ้งเบาะแสเพื่อให้พนักงาน คู่ค้า หรือบุคคลภายนอกที่พบ

เห็นการกระท าเข้าข่ายคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ทางจดหมายหรือ

ทาง E-Mail ชื่อ anti-corruption@bangkokinsurance.com  ซึ่งจะส่งตรงมาที่หัวหน้าส านักตรวจสอบ การ

ร้องเรียนบริษัทฯ จะถือว่าเป็นความลับที่สุด  ทั้งนี้ บริษัทฯ มีมาตรการคุ้มครองปกป้องผู้ให้ข้อมูลหรือ

แจ้งเบาะแสไม่ให้ได้รับความเดือดร้อน  บริษัทฯ จะด าเนินการด้วยความยุติธรรมกับทุกฝ่าย ถ้าผู้ท าการ

ทุจริตคอร์รัปชันเป็นพนักงานจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัทฯ และอาจ

ได้รับโทษตามกฏหมายด้วย  หากการกระท านั้นผิดกฏหมาย  

แนวทำงปฏิบัติเพิม่เติมเกีย่วกบักำรป้องกนักำรมีส่วนเกีย่วข้องกบักำรคอร์รัปชัน 

 บริษัทฯ ได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน 3 
ข้อ  ประกอบด้วย   
1.  กระบวนกำรในกำรประเมินควำมเส่ียงจำกกำรทุจริต 
 บริษัทฯ จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับลักษณะการด าเนินธุรกิจ  โดยระบุ

เหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงจากการทุจริตและคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น  ประเมินระดับความเสี่ยงทั้งโอกาส

เกิดและผลกระทบ  ก าหนดมาตรการที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ประเมินได้  และมีการเฝ้าติดตาม

ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่ก าหนด 

2.  แนวปฏิบัติเกีย่วกบักำรก ำกบัดูแลและควบคุมดูแลเพือ่ป้องกนัและติดตำมควำมเส่ียงจำกกำรทุจริต 

 บริษัทฯ ก าหนดให้มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการก ากับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตาม
ความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชัน  สรุปได้ดังนี้ 

mailto:anti-corruption@bangkokinsurance.com
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1.  จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบ  ประเมินระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่
ครอบคลุมระบบงานส าคัญต่าง ๆ  ทั้งนี้    เพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ ยงจากการทุจริต
และคอร์รัปชัน รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขที่เหมาะสม 

2.  จัดให้มีช่องทางการรับแจ้งข้อมูล เบาะแสหรือข้อร้องเรียนการฝ่าฝืน การกระท าผิดกฎหมาย

หรือจริยธรรม   โดยมีนโยบายในการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลหรือเบาะแส  และจะเก็บรักษาข้อมูล

ของผู้ให้ข้อมูลเป็นความลับ รวมทั้งมีมาตรการในการตรวจสอบและก าหนดบทลงโทษทาง

วินัยของบริษัทฯ และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

3.  แนวทำงในกำรติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติตำมแนวทำงปฏิบัติในกำรป้องกันกำรมีส่วนเกี่ยวข้องกับ

กำรคอร์รัปชัน 

บริษัทฯ ก าหนดให้มีแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการ
ป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน  ดังนี ้

1.  จัดให้มีส านักตรวจสอบ   ท าหน้าที่   ตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายใน    การ
บริหารความเสี่ยง  การก ากับดูแลกิจการ  และให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง  โดยด าเนินการ
ตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจ าปีที่ได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบที่มีนัยส าคัญและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

2.  ก าหนดให้ส่วนบริหารความเสี่ยงองค์กร รับผิดชอบ ประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตและ
คอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้การน ามาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันไปปฏิบัติ
อย่างมีประสิทธิผล โดยน าเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลและรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ ตามล าดับ 

3.  หากการสืบสวนข้อเท็จจริง แล้วพบว่า  ข้อมูลจากการตรวจสอบ หรือข้อร้องเรียน มีหลักฐาน
ที่มีเหตุอันควรให้เชื่อว่า มีรายการหรือการกระท าซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะ
การเงิน และผลการด าเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงการฝ่าฝืน การกระท าผิดกฎหมายหรือ
จริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ  คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 
เพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

 
 บริษัทฯ จัดให้มีการสื่อสารนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและนโยบายการแจ้งเบาะแส  โดย
เผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก เช่น อินทราเน็ต   บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ  รายงาน
ประจ าปี และวารสารของบริษัทฯ  เพื่อให้ผู้บริหาร  พนักงาน  และคู่ค้า ทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติโดย
ทั่วกัน       นอกจากนี้ ในปี   2558   บริษัทฯ   ได้ก าหนดหลักสูตรการฝึกอบรมเร่ืองการต่อต้านการทุจริต 
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คอร์รัปชันส าหรับพนักงานงานใหม่ในวันปฐมนิเทศ  เพื่อเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนว
ปฏิบัตใินการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 
 
กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน   

บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่จะปฎิบัติต่อพนักงานตามหลักสิทธมินุษยชนสากลด้วยความเคารพใน

คุณค่าของมนุษย์และไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ โดยบริษัทฯ ได้ด าเนินการในประเด็นดังนี้  

ประเด็นหลกั 
 

ประเด็นมุ่งเน้น กำรด ำเนินกำร 

สิทธิและกำรมี
ส่วนร่วมของ
พนักงำน 

 การให้ความส าคัญกับการ
สานเสวนา 

 การมีส่วนร่วมในการเจรจา
ของพนักงานร่วมกัน 

 สิทธิในการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กรอย่างเท่า
เทียม 

 การสร้างความสัมพันธ์
และการมีส่วนร่วมของทุก
ระดับพนักงาน 

 บริษัทฯ จัดให้พนักงานทุกคนได้รับรู้นโยบาย
การท างานจากผู้บริหารระดับสูงขององค์กร 
พร้อมๆ กันทั้งบริษัทฯ เป็นประจ าในตอนต้นปี 
เพื่อให้มีทิศทางเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน 

 จัดให้มีงานสังสรรค์พร้อมกันทุกคนในแต่ละปี 
เพื่อความสมัครสมานสามัคคี 

 มีการส ารวจสุขภาพองค์กร(Engagement Survey) 
จากพนักงานทุกคนเป็นประจ าทุกปี ซึ่งเป็นอีก
หนึ่งช่องทางที่พนักงานได้มีร่วมแสดงความ
คิดเห็นต่อบริษัทในเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน 
เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับปรับปรุง พัฒนา ให้
ตอบสนองต่อความต้องการของพนักงาน เพื่อ
สร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน 

 จัดท าระบบ Intranet ภายใต้ชื่อ BKI CONNECT  
เพื่อเป็นช่องทางให้พนักงานเข้าถึงข้อมูล กฎ 
ระเบียบ ข่าวสารของบริษัทฯ และข่าวสารที่
น่าสนใจภายนอกบริษัท ได้อย่างสะดวก และ
รวดเร็ว  อีกทั้งยังเป็นช่องทางหนึ่งที่พนักงาน
สามารถแสดงความคิดเห็นต่อบริษัทฯ 
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างพนักงานกันเองได้
โดยสะดวกทุกเวลา  เช่นหัวข้อ  
Me..Idea2Solution,  BKI Knowledge, Law & 
Regulation, HR News, Upcoming Events,      
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ทันข่าว, เดินเร่ืองด้วยภาพ เป็นต้น   
 

กำรปฏิบัติต่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม 

                บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรม เสมอภาค เพื่อประโยชน์ต่อ

พนักงาน และบริหารงานทรัพยากรบุคคลตามกฎหมายและข้อก าหนดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

โดยมีการด าเนินการ ดังนี้ 

ประเด็นหลกั 
 

ประเด็นมุ่งเน้น กำรด ำเนินกำร 

การจ้างงาน  การปฏิบัติตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการจ้างงาน 

 การไม่ใช้แรงงาน
บังคับหรือแรงงาน
เด็ก 

 การไม่เลือกปฏิบัติ
ในการจ้างงาน 

 มีการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม และถือ
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น 
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน(ฉบับที่2 พ.ศ.2551)  
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 
พระราชบัญญัติ เงินทดแทน พ.ศ. 2537  
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2553 
พระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ 3 
พ.ศ. 2550) ประกาศกระทรวงแรงงานและ
สวัสดิการสังคมเร่ือง ความปลอดภัยในการท างาน
ของลูกจ้าง  อัตราค่าจ้างขั้นต่ า  ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ ลักษณะจ้างแรงงาน   

 ไม่รับบุคคลที่อายุต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์เข้าท างาน 
 ในการจ้างงานไม่มีการเลือกเพศ เชื้อชาติ ศาสนา  

ทุกคนมีโอกาสเท่ากันในการเข้ารับการคัดเลือกผ่าน
แบบทดสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์แบบ 
Competency Based Interview ตามมาตรฐานของ
บริษัทฯ  

การพัฒนา 
และส่งเสริม
พนักงาน 

 มีแนวทางในการ
พัฒนาทักษะและ
ฝึกอบรมเพื่อโอกาส
ในความก้าวหน้า
ของพนักงานอย่าง
เท่าเทียมกันโดยไม่

 ในปี 2558 ได้จัดให้พนักงานรับการอบรมเฉลี่ย 
คนละ 7 วัน โดยมุ่งเน้นพัฒนาพนักงานทุกคนให้
เป็นบุคคลที่มีศักยภาพ มีความรู้ ความสามารถ และ
ทักษะที่ตอบสนองกับวิสัยทัศน์ และเป้าหมายของ
บริษัทในแต่ละปี  ผ่านรูปแบบการเรียนรู้ที่
หลากหลายเพื่อให้สอดคล้องกับการเป็นองค์กรแห่ง
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เลือกปฏิบัติ การเรียนรู้  เช่น 
- การสอนหน้างานจริง  ( On the Job Training) 

และการสอนงาน (Coach) จากผู้บังคับบัญชา  
และเพื่อนร่วมงาน 

- การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self  Learning)   
ผ่านระบบ E-Learning   

- การอบรมภายในห้องเรียน (Classroom 
Training) 

- การน าพนักงานที่มีความช านาญในงาน หรือ
พนักงานที่มีประสบการณ์จากเหตุการณ์ที่
เป็นที่สนใจมาถ่ายทอด (Expert Sharing)  
ให้แก่พนักงาน 

- การฝึกอบรมและการดูงานในต่างประเทศ  
(Oversea Training) 

 บริษัทได้มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทกับ
พนักงานที่ศึกษาในสาขาที่สนับสนุนต่อการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ เป็นประจ าทุก ๆ ป ี

 มีระบบพี่เลี้ยง (Mentor)ซึ่งพนักงานเก่าจะเป็น 
พี่เลี้ยงให้กับพนักงานเพื่อช่วยแนะน าแนวทางการ
ท างาน การปรับทัศนคติและการประพฤติปฏิบัติให้
เข้ากับวัฒนธรรมของบริษัทฯ ท าให้เกิดบรรยากาศ
การท างานฉันท์พี่น้อง 

สุขภาพและ
ความปลอดภัย 

 ให้ความส าคัญกับ
ระบบสุขภาพและ
ความปลอดภัยใน
การท างานของ
พนักงาน ลูกจ้าง 

 บริษัทจัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีว 
อนามัยและสิ่งแวดล้อมในการท างาน   เพื่อก าหนด
นโยบาย ควบคุม ดูแล และด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยในการท างานของลูกจ้าง ผู้รับเหมา 
และบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือเข้ามาใช้
บริการในสถานประกอบกิจการของบริษัทฯ  
กิจกรรมที่จัดให้มีขึ้นในปี 2558 เช่น กิจกรรม 5ส    
การตรวจสอบรายงานคุณภาพอากาศภายในสถานที่
ท างาน  การฉีดฆ่าเชื้อไวรัสในอากาศทั่วอาคาร
ส านักงาน  การซ้อมหนีไฟ  การสาธิตใช้อุปกรณ์
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ดับเพลิง 
 จัดให้พนักงานได้มีความรู้ ความเข้าใจในการดูแล

สุขภาพโดยวิทยากรทางการแพทย์ และฝึกปฎิบัติ
การขั้นตอนการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน 
(CPR) 

 ในรอบปี 2558 ไม่มีอุบัติเหตุ การเจ็บป่วย ในระดับ
ที่ร้ายแรงใดๆ 

สวัสดิการ  การดูแลและให้
ความส าคัญกับชีวิต
ส่วนตัวและ
ครอบครัวของ
พนักงานให้มีชีวิต
ส่วนตัวและชีวิตการ
ท างานที่สมดุล มี
ความสุขในการ
ท างาน 

 บริษัทฯ ได้จัดสวัสดิการ ตามแนว Happy 
Workplace องค์กรแห่งความสุข เพื่อให้เกิด Work 
Life Balance  มีชีวิตการท างาน ชีวิตส่วนตัวและ
ครอบครัวที่มีสมดุล ดังนี้ 

- จัดให้มีการตรวจสุขภาพของพนักงานเป็น
ประจ าปีโดยใช้บริการจากโรงพยาบาล 
บ ารุงราษฎร์ซึ่งเป็นโรงพยาบาลระดับแนว
หน้าของประเทศ 

- จัดให้มีแอโรบิค โยคะ และมีสนาม
แบดมินตัน สนามฟุตบอล เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้พนักงานออกก าลังกาย 

- จัดให้มีโครงการ 3  Months Weight Loss  
คร้ังที่ 2  เพื่อให้พนักงานลดโรคอ้วน และให้
ความรู้ด้านโภชนาการและการออกก าลังกาย  

- จัดอบรมให้ความรู้  จ่ายภาษีอย่างไรให้เงิน
ออมเพิ่ม  การบริหารเงินก่อน และหลัง
เกษียณ เพื่อช่วยวางแผนทางการเงินให้กับ
พนักงานทุกคนที่สนใจ    

- จัดกิจกรรม BKI Got Talant ประกวดร้อง
เพลง ครั้งที่ 2  และจัดงาน Staff Party  
สังสรรค์ปีใหม่ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ 
เซ็นทรัลเวลิด ์เพื่อเป็นการผ่อนคลายในการ
ท างาน และให้พนักงานมีการสังสรรค์ร่วมกัน 

- จัดกิจกรรม Bhappy3  ตอน “ความสุขปลูก
ได้” เพื่อสนบัสนุนสร้างศูนย์การเรียนรู้แปลง
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นาเกษตรอินทรีย์  ณ วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสิงห์บุรี อ.เมือง  จ.สิงห์บุรี  โดย
รับสมัครพนักงานที่มีจิตอาสาในกิจกรรม
ดังกล่าว เพื่อเป็นการสนับสนุน ส่งเสริมให้
พนักงานมีจิตใจช่วยเหลือผู้อ่ืนโดยไม่หวังสิ่ง
ตอบแทน  และพนักงานยังได้รับความรู้
เกี่ยวกับการท านา และปลูกพืช แนวเกษตร
อินทรีย์ 

- จัดกิจกรรมไปทัศนศึกษาจารึกบ าเพ็ญบุญ
ตามรอยพระบาทพระตถาคตฯ ณ สังเวชนีย
สถานประเทศอินเดียและประเทศเนปาล  
เป็นปีที่ 2 เพื่อให้เข้าถึง และศรัทธาใน
พระพุทธศาสนายิ่งขึ้น  เกิดความสงบทาง
จิตใจ สามารถน ามาปรับใช้ให้ด าเนินชีวิตการ
ท างานและชีวิตส่วนตัวได้อย่างมีสติ อีกทั้ง
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีการเรียนรู้ในการอยู่
ร่วมกันตลอด 9 วัน 9 คืน ท าให้เกิดความ
เข้าใจ และให้อภัยกันได้ ลดช่องว่างของแต่
ละคน น ามาซึ่งการท างานที่ราบรื่นยิ่งขึ้น  มี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 30 คน 

- จัดกิจกรรม สปาใจ ที่สถานปฏิบัติธรรม
ภายนอกบริษัทเพื่อฝึกปฏิบัติสมาธิ สงบจิตใจ 
จ านวน 6 รุ่น  

- จัดกิจกรรมเกี่ยวกับพุทธศาสนา การฟังธรรม 
การฝึกสมาธิ ที่ส านักงานใหญ่ จ านวน 6 คร้ัง 

- บริษัทฯ และพนักงานร่วมกันเป็นเจ้าภาพใน
งานท าบุญทอดกฐิน เป็นประจ าทุกปี 

- จัดให้มีกองทุนส ารองเลี้ยงชีพที่ให้พนักงาน
เก็บออมไว้ใช้ในวัยเกษียณ และบริษัทฯ ร่วม
สมทบในจ านวนเงินที่เท่ากันอัตรา 5-10 % 

- มีสวัสดิการเงินกู้ให้กับพนักงานในอัตรา
ดอกเบี้ยที่ถูกกว่าตลาด เพื่อช่วยเหลือ
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พนักงานในเหตุที่จ าเป็น ได้แก่ สร้างบ้าน ซื้อ
ที่อยู่อาศัย ค่าเทอมบุตร และเหตุฉุกเฉิน 
ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาลของบิดา มารดา บุตร 
คู่สมรส 

- จัดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิ และการฆ่าเชื้อ
ไวรัสในสถานที่ท างานของพนักงานอย่าง
สม่ าเสมอ เพื่อให้ที่ท างานสะอาด ปลอดภัย  

-    ในแต่ละชั้นของส านักงานบริษัทฯ ได้จัดให้มี
พื้นที่โล่ง โปร่งสบาย สวยงาม เหมาะส าหรับ
พักคลายเครียดจากการท างาน หรือสังสรรค์
ระหว่างพนักงานด้วยกันในเวลางาน  พัก
กลางวัน และพักเบรกเวลา 15.00 น. โดยมี
บริการเคร่ืองดื่มฟรีตลอดทั้งวัน ได้แก่ น้ าดื่ม
ที่ผ่านเคร่ืองกรองอย่างดี ชา กาแฟ  เคร่ืองดื่ม
สมุนไพร เช่น น้ าเก๊กฮวย  

 
 กำรพฒันำผลติภัณฑ์และนวตักรรม 

บริษัทฯ  ได้ให้ความส าคัญต่อการสร้างสรรค์พัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่ๆ  ขึ้นมาอย่าง
ต่อเนื่อง  เพื่อเสริมประสิทธิภาพการให้บริการและกระบวนการท างานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ใน
ปัจจุบันและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้าและคู่ค้า  พร้อมทั้งสามารถตอบสนองความต้องการและความ
พึงพอใจของลูกค้าคู่ค้าได้อย่างตรงใจ  โดยในปี 2558 บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม
การบริการต่างๆ ดังนี้  

 โครงกำร BKI Telematics 

ปัจจุบันเทคโนโลยีและการสื่อสารสามารถเข้าถึงผู้บริโภคอย่างง่ายดายเพียงปลายนิ้วสัมผัส   
ท าให้สมาร์ทโฟนจึงเป็นสิ่งจ าเป็นในชีวิตประจ าวันมากขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ รวมทั้งการเข้าถึงสังคม
ออนไลน์หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลสามารถท าได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว  
   เทคโนโลยี Telematics เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีในการสื่อสารรูปแบบใหม่ของการรับประกันภัย
รถยนต์ที่จะเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันมากขึ้น เทคโนโลยีดังกล่าวจะก้าวข้ามผ่านการรับประกันภัย
ในรูปแบบเดิมๆ สู่การท างานแบบผสานระหว่างระบบ Telecommunication และ Informatics โดยระบบ
ดังกล่าวจะท าหน้าที่เก็บและรับ-ส่งข้อมูลการขับขี่และการใช้รถ เช่น การค้นหาและติดตามต าแหน่ง
รถยนต์ การเคลื่อนไหวของรถยนต์จากพฤติกรรมการขับขี่ การก าหนดพื้นที่การใช้รถ การประมวล
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คะแนนการขับขี่ปลอดภัยและรวมไปถึงการให้ความช่วยเหลือด้านความปลอดภัยจากการเกิดอุบัติเหตุ 
เช่น การแจ้งต าแหน่งของรถยนต์เมื่อประสบอุบัติเหตุได้  

บริษัทฯ   เห็นความส าคัญของสิทธิประโยชน์การให้บริการด้วยนวัตกรรมดังกล่าว    จึงน า
เทคโนโลยี  BKI Telematics  มาประยุกต์ให้เข้ากับพฤติกรรมการขับขี่และการใช้รถของคนไทย  โดยมี
จุดมุ่งหมายหลักเพื่อสนับสนุนพฤติกรรมการขับขี่ที่ดีที่จะก่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 
และลดความสูญเสียและความเสียหายที่จะเกิดจากอุบัติเหตุ  ซึ่งจะเป็นผลดีต่อภาพรวมของสังคม 
ตลอดจนเพื่อให้บริษัทฯ  ได้ให้บริการและติดต่อกับลูกค้าได้อย่างใกล้ชิดมากขึ้นผ่านทางแอพพลิเคชั่น 
ซึ่งจะท าหน้าที่ในการสื่อสารการใช้รถระหว่างคนในครอบครัว  รวมถึงกลุ่มธรุกิจที่ต้องมีการขนส่ง หรือ
ธุรกิจรับบริการการขนส่ง  โดยข้อมูลดังกล่าวจะแสดงผลคะแนนการขับขี่และพฤติกรรมการขับขี่ที่จะ
สะท้อนถึงระดับของการขับขี่ปลอดภัยว่าอยู่ในระดับมาตรฐานหรือไม่   เพื่อการปรับปรุงและส่งเสริมให้
เกิดการขับขี่ปลอดภัยอย่างเป็นระบบต่อไป 

ระบบกำรท ำงำน BKI Telematics 

 

 

กำรเกบ็ข้อมูลกำรขับข่ี 

ข้อมูลการขับขี่จะถูกเก็บจากตัวอุปกรณ์ Telematics ซึ่งมี 2 รุ่น ได้แก่ OBD (On-Board 
Diagnostics)   และBattery ที่ติดตั้งกับรถยนต์และส่งข้อมูลการขับขี่ผ่านระบบโทรศัพท์ 2G ไปยัง Cloud 
Server เพื่อประมวลผลต่อไป 

กำรประมวลผลกำรขับขี ่

กรุงเทพประกันภัยได้พัฒนาสูตรการค านวณคะแนนโดยอาศัยหลักการทางด้านคณิตศาสตร์
ประกันภัย เพื่อให้ผลคะแนนมีความสอดคล้องกับพฤติกรรมการขับขี่ของคนไทย โดยข้อมูลที่น ามา
ประมวลผลคะแนนได้แก่ Stat และ Style 

- Stat ได้แก่ จ านวนระยะทาง เดินทางช่วงเวลากลางคืน เดินทางช่วงเวลาเร่งด่วน  

- Style ได้แก่ การเบรกกะทันหัน การหักเลี้ยวกะทันหัน การเพิ่มอัตราเร่งกะทันหัน 

กำรแสดงผลบน Mobile Application 

BKI Telematics Application จะรับข้อมูลจาก Cloud Sever ที่ได้ประมวลผลแล้วน ามาแสดงให้
ลูกค้าผู้ใช้งานได้ทราบ ดังนี้  

  ประมวลผลการขับข่ี   การเก็บข้อมลูการขับขี ่ แสดงผล 
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- Location ได้แก่ การดูต าแหน่งปัจจุบันของรถยนต์  

- Notifications ได้แก่ การแจ้งเตือนพฤติกรรมการขับขี่ที่เสี่ยง ได้แก่ เบรกกะทันหัน  หักเลี้ยว

กะทันหัน เร่งเคร่ืองกะทันหัน พร้อมแสดง วันที่ เวลา และต าแหน่งที่เกิดพฤติกรรม

ดังกล่าว 

- Logbook ได้แก่ การบันทึกเส้นทางการเดินทาง (ย้อนหลังได้ 6 เดือน)  

- Score ได้แก่ คะแนนการขับขี่ เพื่อพัฒนาและปรับเปลี่ยนวิธีการขับขี่ให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น  

- Out of Area Alert  การตั้งค่าแจ้งเตือนออกนอกพื้นที่ ลูกค้าสามารถตั้งค่าให้แจ้งเตือนผ่าน 

SMS ได้เมื่อขับขี่ออกนอกพื้นที่ จังหวัด, ภาค หรือออกนอกอาณาเขตประเทศไทย 

 กรมธรรม์ประกนัภัยอเิลก็ทรอนิกส์ (e-Policy)         

กรุงเทพประกันภัยได้มีการริเร่ิมจัดท า e-Policy โดยการส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยในรูปแบบ

ซอฟต์ไฟล์ให้แก่ลูกค้าทางอีเมล แทนการจัดส่งชุดกระดาษเอกสารตามปกติ โดยในระยะแรกจะเร่ิมจาก

กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ทุกประเภท  ทั้งประกันภัยภาคสมัครใจและประกันภัย พ.ร.บ. รวมทั้ง

ประกันภัยอัคคีภัย  เพื่อให้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งส าหรับลูกค้าที่ต้องการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยหรือ

ท าประกันภัยใหม่   

  โดย e-Policy ดังกล่าวจะช่วยอ านวยความสะดวกแก่ลูกค้าได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น  หมดกังวลเร่ือง

ระยะเวลาการรอคอย ช่วยลดพื้นที่การจัดเก็บ  และลดความเสี่ยงเอกสารสูญหาย อีกทั้งยังมีส่วนช่วย

รณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมจากการลดการใช้กระดาษในการออกกรมธรรม์ประกันภัยได้อย่างมากอีกด้วย 

โดยลูกค้าสามารถจัดเก็บกรมธรรม์ในรูปแบบ e-Policy ไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงหรือส าหรับแจ้งเคลม

สินไหมทดแทนได้ทันที  ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับความคุ้มครองอย่างอุ่นใจจากกรุงเทพประกันภัย 

 ขยำยช่องทำงกำรรับประกนัภัย 

บริษัทฯ ได้ด าเนินการพัฒนาฟังก์ชั่นการขายกรมธรรม์ประกันรถยนต์ภาคบังคับตาม

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ หรือ ประกันภัย พ.ร.บ. บนแอพพลิเคชั่น BKI iCare เพื่อ

อ านวยความสะดวกให้ลูกค้าสามารถซื้อประกันภัย พ.ร.บ. ได้ทุกที่ทุกเวลา   และเมื่อท ารายการซื้อพร้อม

กับช าระเงินด้วยบัตรเครดิตผ่านแอพพลิเคชั่นเรียบร้อยแล้ว  ระบบจะด าเนินการจัดส่งเอกสารตาราง

กรมธรรม์ พ.ร.บ. เพื่อเป็นหลักฐานให้แก่ลูกค้าทางอีเมลทันที   นอกจากนี้ลูกค้ายังสามารถซื้อประกันภัย 

พ.ร.บ. ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา 10,000 สาขาทั่วประเทศ  ตลอด 24 ชั่วโมง  

โดยจะได้รับกรมธรรม์ประกันภัย ณ จุดขาย  ลูกค้าสามารถน ากรมธรรม์ไปต่อทะเบียนรถยนต์ได้ทันที 

ด้วยระบบการน าส่งข้อมูลจากบริษัทฯ ไปยังส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบ
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ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) แบบ Realtime เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงการประกันภัยขั้นพื้นฐานส าหรับ

ประชาชนได้มากยิ่งขึ้น   

นอกจากนี้   บริษัทฯ  ยังได้พัฒนาระบบการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยผ่านเว็บไซต์ 

bangkokinsurance.com เพิ่มเติม  จากเดิมเมื่อลูกค้าท ารายการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยผ่านเว็บไซต์ 

ลูกค้าจะได้รับหลักฐานยืนยันการช าระเงิน  ส่วนเอกสารกรมธรรม์ บริษัทฯ จะจัดส่งให้แก่ลูกค้าทาง

ไปรษณีย์   ส าหรับในปัจจุบันเมื่อลูกค้าท ารายการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยและช าระเงินเรียบร้อยแล้ว 

ลูกค้าจะได้รับหมายเลขกรมธรรม์ใหม่ส าหรับปีต่ออายุและเอกสารหน้าตารางกรมธรรม์ใหม่ในรูปแบบ

ซอฟต์ไฟล์ หรือ e-Policy ทันที 

 ประกนัภัยรถยนต์ Used Car Special 

 กรุงเทพประกันภัย ออกกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 รับประกันภัยรถยนต์อายุ 7-12 

ปี ให้ความคุ้มครองครอบคลุมทั้งกรณีรถชน รถหาย  ไฟไหม้  น้ าท่วม  ก่อการร้าย การชนทั้งแบบมี

คู่กรณี และไม่มีคู่กรณี รวมถึงการรับผิดต่อบุคคลที่สาม พร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมงทั่ว

ประเทศ โดยแบ่งเป็น 2 แผนประกันภัย ดังนี้   

- ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 Used Car Special G 3-4 รับประกันภัยรถยนต์ Honda Civic, 

Honda CR-V, Mitsubishi Lancer, Nissan Cefiro, Toyota Altis ตั้งแต่อายุ 7-12 ปี ทุนประกันภัย 100,000 

– 290,000 บาท เบี้ยประกันภัยเท่ากันที่ 16,500 บาท ทุนประกันภัย 300,000 - 390,000 บาท เบี้ย

ประกันภัยเท่ากันที่ 17,000 บาท และทุนประกันภัย 400,000 – 500,000 บาท เบี้ยประกันภัยเท่ากันที่  

17,500 บาท พร้อมมั่นใจได้ในคุณภาพการซ่อมของศูนย์ซ่อมมาตรฐานกรุงเทพประกันภัย 

- ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 Used Car Special G 5 รับประกันภัยรถยนต์ Honda City, Honda 

Jazz, Nissan Sunny, Nissan Tiida, Toyota Soluna  Vios, Toyota Yaris ตั้งแต่อายุ 7-12 ปี ทุนประกันภัย 

100,000 – 190,000 บาท เบี้ยประกันภัยเท่ากันที่ 15,500 บาท ทุนประกันภัย 200,000 – 290,000 บาท เบี้ย

ประกันภัยเท่ากันที่ 16,000 บาท และทุนประกันภัย 300,000 - 400,000 บาท เบี้ยประกันภัยเท่ากันที่  

16,500 บาท พร้อมมั่นใจได้ในคุณภาพการซ่อมของศูนย์ซ่อมมาตรฐานกรุงเทพประกันภัย 

 ประกนัภัยรถยนต์ประเภท 2+ 

 ประกันภัยรถยนต์ที่ให้ความคุ้มครองแก่ตัวรถเฉพาะที่มีคู่กรณีเป็นยานพาหนะทางบก 

ครอบคลุมถึงรถหาย ไฟไหม้ ภัยก่อการร้ายและภัยธรรมชาติ รวมถึงความรับผิดต่อบุคคลที่สาม พร้อม

บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมงทั่วประเทศ และมีจุดเด่นคือ ลูกค้าไม่ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วน
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แรกเมื่อเป็นฝ่ายผิด เหมาะส าหรับรถที่ท าทุนประกันภัยไม่เกิน 700,000 บาท โดยแบ่งเป็น 2 แผน

ประกันภัย ดังนี ้

- ประกันภัยรถยนต์ First Care 2+ Special ทวีคูณ รับประกันภัยรถยนต์อายุไม่เกิน 15 ปี ด้วยทุน

ประกันภัยตั้งแต่  100,000 – 700,000 บาท คุ้มครองความรับผิดต่อชีวิตบุคคลภายนอก 1,000,000 บาท/คน 

และทรัพย์สิน 1,000,000 บาท/คร้ัง เบี้ยประกันภัยเร่ิมต้น 8,999 บาท  พร้อมมั่นใจได้ในคุณภาพการซ่อม

ของศูนย์ซ่อมมาตรฐานกรุงเทพประกันภัย 

- ประกันภัยรถยนต์ First Care 2+ Special สุดคุ้ม รับประกันภัยรถยนต์อายุไม่เกิน 15 ปี ด้วยทุน

ประกันภัยตั้งแต่  100,000 – 700,000 บาท  คุ้มครองความรับผิดต่อชีวิตบุคคลภายนอก 500,000 บาท/คน 

และทรัพย์สิน 1,000,000 บาท/คร้ัง เบี้ยประกันภัยเร่ิมต้น 7,900 บาท  พร้อมมั่นใจได้ในคุณภาพการซ่อม

ของศูนย์ซ่อมมาตรฐานกรุงเทพประกันภัย 

    กำรประกันภัยควำมรับผิดตำมกฎหมำยอันเกิดจำกกิจกำรควบคุมประเภทที่ 3 ตำมกฎหมำยว่ำ

ด้วยกำรควบคุมน ำ้มันเช้ือเพลงิ 

ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ตามกฎหมายว่าด้วย

การควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิงเป็นการประกันภัยส าหรับผู้ประกอบการธุรกิจน้ ามันเชื้อเพลิง ก๊าซปิโตเลียม

เหลว (LPG) และก๊าซธรรมชาติ (NGV) โดยบริษัทฯ จะให้ความคุ้มครองกรณีผู้เอาประกันภัยมีความรับ

ผิดตามกฎหมายที่ต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากอัคคีภัย หรือการระเบิดจาก

การประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 โดยให้ความคุ้มครองต่อความสูญเสียหรือเสียหายดังต่อไปนี้ 

1. การเสียชีวิต หรือความบาดเจ็บต่อร่างกาย หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือความเจ็บป่วย

ของผู้ได้รับความเสียหาย รวมกันไม่เกินคนละ 200,000 บาท 

2. ความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้ได้รับความเสียหาย ชดใช้ตามจริงแต่ไม่เกินจ านวนเงิน

ตามที่กฎหมายก าหนด 

 แผนประกนัภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล Happy PA 

แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล Happy PA รับประกันภัยส าหรับผู้ที่มีสัญชาติไทย หรือ

ชาวต่างชาติที่เข้ามาอาศัยในราชอาณาจักรไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย อายุตั้งแต่อายุ 16-60 ปี และ

สามารถต่ออายุกรมธรรม์ได้จนถึงอายุ 65 ปี ให้ความคุ้มครองกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสีย

อวัยวะ หรือสายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ ครอบคลุมถึงการถูก



56-1-58 

หน้า 113 
 

ฆาตกรรม หรือถูกลอบท าร้ายร่างกาย พร้อมขยายความคุ้มครองการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 

รวมถึงค่าปลงศพหรือค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ กรณีเสียชีวิตอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ แบ่งออกเป็น  

2 แบบ ได้แก่ แบบไม่มีค่ารักษาพยาบาล และแบบมีค่ารักษาพยาบาล โดยมีทุนประกันภัยตั้งแต่ 500,000 

บาทถึง 3,000,000 บาท  เบี้ยประกันภัยส าหรับแบบไม่มีค่ารักษาพยาบาล เร่ินต้นที่ 770 บาท สูงสุดที่ 

4,630 บาท และเบี้ยประกันภัยส าหรับแบบมีค่ารักษาพยาบาล เบี้ยประกันภัยเร่ิมต้นที่ 2,500 บาท สูงสุดที่ 

10,600 บาท 

 กำรบริหำรจัดกำรเคลมสินไหมทดแทน 

บริษัทฯ ได้ให้ความส าคัญกับการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาพัฒนาใช้ในการจัดการด้านสินไหม

ทดแทนเพื่ออ านวยความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการลูกค้าในสถานการณ์ที่ขับขันได้อย่างทันท่วงที 

และรองรับไลฟ์สไตล์ของลูกค้าในปัจจุบัน และยังได้ให้ความส าคัญกับการพิจารณาค่าสินไหมทดแทน

ตามเงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม โดยยึดถือแนวคิด 

“ใจเขา ใจเรา” ที่ปลูกฝังให้พนักงานทุกระดับยึดมั่นในการปฏิบัติงานเสมอมา  

-  E-Surveyor (Electronic Surveyor)  

เป็นการน าสมาร์ทโฟนที่ทันสมัยมาให้บริการด้านเคลมสินไหมทดแทนรถยนต์ โดยการเชื่อมต่อ

ระหว่างพนักงานส ารวจอุบัติเหตุที่อยู่ ณ จุดเกิดเหตุกับระบบการบริการสินไหมทดแทนรถยนต์ของ

บริษัทฯ ซึ่งท าให้ทราบต าแหน่งการเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ของลูกค้า และสามารถบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ

อัตโนมัติ พร้อมเรียกพิมพ์ใบแจ้งความเสียหาย (Claim Slip) ให้ลูกค้าน ารถยนต์เข้าอู่ซ่อมได้ทันที 

-   i-Claim   

เป็นการบริการสินไหมทดแทนรถยนต์ออนไลน์ที่ลูกค้าสามารถด าเนินการผ่านเว็บไซต์ 

bangkokinsurance.com หรือทางสมาร์ทโฟนผ่านแอพพลิเคชั่น BKI iCare ซึ่งได้มีการพัฒนาขั้นตอน

การเคลมสินไหมทดแทนให้มีความสะดวกไม่ยุ่งยาก และเมื่อลูกค้าท ารายการเสร็จสมบูรณ์ ระบบจะ

ยืนยันโดยการส่ง SMS และ/หรืออีเมลให้ลูกค้าทราบทันที 

 -  Locate Me    

เป็นฟังก์ชั่นใหม่ในแอพพลิเคชั่น BKI iCare  ที่ได้พัฒนาเพิ่มเติมเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าที่ใช้สมาร์ท

โฟน ด้วยเห็นว่าในช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ ลูกค้าจ าเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือและการดูแล

จากบริษัทฯ อย่างรวดเร็วที่สุด โดยลูกค้าสามารถแจ้งเคลมเมื่อเกิดอุบัติเหตุได้ เพียงกด Locate Me พร้อม

ใส่เบอร์โทรศัพท์ของลูกค้า ระบบจะแจ้งเหตุด่วนมาที่ Wall Board ของศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุบริษัทฯซึ่ง
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เจ้าหน้าที่รับแจ้งอุบัติเหตุจะทราบข้อมูลลูกค้าและต าแหน่งจุดเกิดเหตุทันที สามารถติดต่อไปยังลูกค้าเพื่อ

รับแจ้งเหตุและให้บริการยังจุดเกิดเหตุได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น  

 -  Teleclaim   

เป็นการให้บริการรับแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์แก่ลูกค้าทางโทรศัพท์ โดยในกรณีที่รถเกิดอุบัติเหตุ

และไม่มีคู่กรณี เพียงโทรศัพท์แจ้งเหตุมาที่หมายเลข 1620 ลูกค้าสามารถน ารถเข้าอู่ซ่อมรถได้ทันที ไม่

ต้องรอพนักงานส ารวจอุบัติเหตุไปยังที่เกิดเหตุ   

 -  Smart Claim  

เป็นการอ านวยความสะดวกรวดเร็วให้แก่ลูกค้าในการเคลมสินไหมทดแทนรถยนต์ โดยลูกค้า

สามารถท า Smart Claim ได้ด้วยตนเองผ่านสมาร์ทโฟน ด้วยขั้นตอนง่ายๆ พร้อมรับใบเคลมรถยนต์ผ่าน

ทางสมาร์ทโฟนได้ทันที โดยกรณีที่รถยนต์ของลูกค้าเกิดอุบัติเหตุที่มีความเสียหายไม่เกิน 6 ชิ้น และไม่มี

ผู้ได้รับบาดเจ็บ พร้อมทั้งสามารถระบุได้ว่าเป็นฝ่ายถูกหรือผิด โดยจะมีคู่กรณีหรือไม่มีคู่กรณีก็ตาม เพียง

โทรศัพท์แจ้งอุบัติเหตุมาที่หมายเลข 1620 เจ้าหน้าที่จะสอบถามถึงความสะดวกในการท า Smart Claim ที่

มี 2 ช่องทาง คือ การใช้แอพพลิเคชั่น Line  หรือการส่งลิงก์อีเมลของบริษัทฯ ไปยังกล่องข้อความบน

โทรศัพท์มือถือของลูกค้า โดยลูกค้าสามารถส่งข้อมูลและรูปภาพความเสียหายกลับมาทางช่องทาง

ดังกล่าว หลังจากนั้นจ้าหน้าที่จะส่งใบเคลมรถยนต์ตอบกลับมาทางช่องทางที่ลูกค้าสะดวก 

ควำมรับผดิชอบต่อลูกค้ำและคู่ค้ำ 

-  การเปิดเผยข้อมูล  

  บริษัทฯ ได้เปิดเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม และความเคลื่อนไหวต่างๆ ผ่านช่องทางการ

สื่อสาร ได้แก่ วารสาร BKI News, E-mail, รายงานประจ าปี, เว็บไซต์ bangkokinsurance.com และ 

Facebook กรุงเทพประกันภัย เพื่อให้ลูกค้าและคู่ค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่องและ

ตลอดเวลา อาทิ  ผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน ผลิตภัณฑ์ใหม่ สิทธิประโยชน์ และกิจกรรมต่างๆ   

ส าหรับลูกค้าใหม่ที่สนใจท าประกันภัยยังสามารถดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดของกรมธรรม์

ประกันภัยประเภทต่างๆ  หรือการตรวจสอบเบี้ยประกันภัยเพื่อการพิจารณารายละเอียดความคุ้มครอง

ก่อนตัดสินใจท าประกันภัยได้ทันทีอีกด้วย 
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-  การเปิดช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  

  บริษัทฯ ได้มีการจัดต้ังหน่วยงานศูนย์ควบคุมคุณภาพ (Quality Control) ในการท าหน้าที่รับเร่ือง

ร้องเรียน  รวมถึงรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากลูกค้าและคู่ค้า  ภายใต้การบริหารตาม

มาตรฐานสากล ISO 9001 : 2008 โดยสามารถรับเร่ืองร้องเรียนได้ทุกช่องทาง  และจะมีการจัดท ารายงาน

การร้องเรียนจากลูกค้า (External Customer Complain  Report) แจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 

รวมทั้งศูนย์ควบคุมคุณภาพยังท าหน้าที่โทรศัพท์ติดตามและสอบถามความพึงพอใจของลูกค้าหลังจากที่

ได้รับบริการจากกรุงเทพประกันภัย  เพื่อน าข้อเสนอแนะต่างๆ มาปรับปรุงคุณภาพ  พร้อมกับพัฒนา

กระบวนการท างานและการบริการให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสามารถตอบสนองความต้องการลูกค้า

ให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด   

-  การป้องกันการร่ัวไหลของข้อมูลบัตรเครดิต 

           เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าที่ใช้บัตรเครดิตในการช าระค่าเบี้ยประกันภัย บริษัทฯ 

จึงได้ด าเนินมาตรการป้องกันการร่ัวไหลของข้อมูลบัตรเครดิต ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรักษาข้อมูล

บัตรเครดิต PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) ที่ก าหนดโดยกลุ่มบริษัทผู้

ให้บริการบัตรเครดิตรายใหญ่ของโลก เช่น Visa, Mastercard, JCB  ซึ่งภายใต้มาตรฐานนี้ บริษัทฯ จะต้อง

ด าเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อเป็นหลักประกันว่าข้อมูลบัตรเครดิตของลูกค้าจะถูกเก็บรักษาไว้ อย่าง

เคร่งครัด  ปลอดภัย  และจะมีเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ เช่น 

ก าหนดระดับสิทธิของพนักงานในการเข้าถึงข้อมูลบัตรเครดิต การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของ

พนักงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับข้อมูลบัตรเครดิต การจัดเตรียมพื้นที่หวงห้ามเพื่อเก็บรักษาเอกสารที่มีข้อมูล

บัตรเครดิต  ตลอดจนการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อป้องกันการจารกรรมข้อมูลทางระบบ

คอมพิวเตอร์ (Cyber Attack) โดยมาตรการต่างๆ เหล่านี้จะครอบคลุมในทุกช่องทางที่ลูกค้าใช้บัตรเครดิต

ช าระเงิน  ไม่ว่าจะเป็นการช าระเบี้ยประกันภัยที่เคาน์เตอร์ฝ่ายบัญชีและการเงินของบริษัทฯ  เคาน์เตอร์

ธนาคารกรุงเทพ หรือช าระผ่านทางอินเทอร์เน็ต  

กำรจัดกำรด้ำนพลงังำน  ส่ิงแวดล้อมและอำชีวอนำมัย 
บริษัทฯ  ให้ความส าคัญในเร่ืองการการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้มั่นใจว่าการ

ปฏิบัติงานภายใต้ระบบบริหารจัดการไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อสังคม  ชุมชน รวมทั้ง
ส่งเสริมให้พนักงานรู้จักใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า  อีกทั้งยังตระหนักถึงความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
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ของพนักงานในองค์กร จึงได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการกิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้อง
ตามหลักการและข้อก าหนดตามกฎหมาย ดังนี้ 

1. กำรจัดกำรด้ำนพลงังำน 

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารการจัดการด้านพลังงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

ยั่งยืน จึงได้ก าหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการด้านพลังงาน และจัด

กิจกรรมลดการใช้พลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงพลังงานปี 2555 โดยมุ่งเน้นที่การ

บ ารุงรักษาเคร่ืองจักรให้ท างานได้เต็มประสิทธิภาพเพื่อการประหยัดพลังงานและใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่

ตรวจสอบควบคุมการใช้พลังงาน 

คณะท างานด้านการจัดการพลังงาน มีการด าเนินการและประสานงานการท างานตามนโยบายให้

บรรลุผลส าเร็จโดยได้จัดกิจกรรมและรณรงค์การอนุรักษ์พลังงาน ให้พนักงานได้ตระหนักถึงความส าคัญ

ของการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีส่วนร่วม นอกจากนี้  ยังมีการเผยแพร่ข่าวสารและความรู้ต่างๆให้กับ

พนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2557-2558  บริษัทได้มีโครงการเปลี่ยนการใช้หลอดไฟแสงสว่างจาก

หลอดฟลูออเรสเซนตเ์ป็นหลอด  LED ที่บริเวณอาคารจอดรถและไฟหลืบทางเดินส่วนกลาง  สามารถลด

การใช้พลังงานลงได้  3,198 kw/week  คิดเป็นร้อยละ 57  และเปลี่ยนหอระบายความร้อนใหม่  เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพและลดพลังงานให้ระบบปรับอากาศส านักงาน   โดยสามารถลดการใช้พลังงานส่วนการ

ระบายความร้อนลงได้ร้อยละ 15 ซึ่งเป็นการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างยั่งยืน 

 2. กำรจัดกำรด้ำนอำชีวอนำมัยและส่ิงแวดล้อม  

การบริหารจัดการเร่ืองน้ าและคุณภาพน้ า  บริษัทฯ  มีการใช้เทคโนโลยีโอโซนรักษาคุณภาพน้ า

ในการกักเก็บ และเพิ่มคุณภาพน้ าดื่ม  โดยติดตั้งเคร่ืองกรองน้ าดื่มอย่างเพียงพอ  และมีการบ ารุงรักษา

เปลี่ยนอุปกรณ์การกรองอย่างสม่ าเสมอ พร้อมตรวจสอบคุณภาพน้ าอุปโภคบริโภค  ตามมาตราฐานการ

ประปานครหลวงตามรอบการตรวจอย่างเคร่งครัด  และมีการตรวจสอบปริมาณการใช้น้ าเป็นประจ าวัน

เพื่อควบคุมปริมาณการใช้ทรัพยากรน้ าให้เหมาะสมและไม่สูญเปล่า  การตรวจสอบคุณภาพอากาศภายใน

ส านักงานปีละ 2 คร้ัง ให้มีค่ามาตรฐานกรมสาธารณสุขและป้องกันโรค ทั้งนี้เพื่อสามารถป้องกันและ

แก้ไขกรณีมีความเสี่ยงเกิดขึ้น 

ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม  มีการตรวจสอบระบบบ าบัดน้ าเสีย  และคุณภาพน้ าเสียให้มีค่า

มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก่อนปล่อยออกท่อระบายน้ า

สาธารณะ   พร้อมทั้งส่งรายงานประจ าเดือนต่อหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง  
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นอกจากนี้ บริษัทฯ  ยังจัดให้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในเร่ืองการจัดการระบบบ าบัด 

น้ าเสีย  เพื่อให้การบ าบัดน้ าเสียอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตลอดเวลา  

3. กำรบริหำรจัดกำรด้ำนคุณภำพอำกำศ 

บริษัทฯ  ได้ท าการตรวจวัดคุณภาพอากาศในส านักงานเป็นประจ าปีละ 2 คร้ัง  เพื่อให้แน่ใจว่า

สภาพอากาศภายในส านักงานอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานก าหนด  นอกจากนี้ยังได้ท าการเลือกใช้อุปกรณ์

ส านักงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเช่น  เลือกใช้เคร่ืองถ่ายเอกสาร และ เคร่ือง Multifunction ที่ลดการ

ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ  และฉีดยาฆ่าเชื้อโรคในอากาศต่างๆเป็นประจ า  เป็นต้น 

รวมทั้ง  เจ้าหน้าที่ยังได้ฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดการระบบคุณภาพอากาศ  เพื่อให้คุณภาพอากาศใน

ส านักงานเป็นไปตามมาตรฐาน  

 4. กำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอย 

บริษัทฯ ได้เห็นการจัดการ 5ส (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย) เป็นส าคัญ  

จึงได้จัดให้มีกิจกรรมรณรงค์ 5ส  อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี  เพื่อเสริมสร้างสุขลักษณะและการใช้

ทรัพยากรส านักงานให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด  เพื่อลดปริมาณขยะจากส านักงาน ซึ่งส่งผล

กระทบต่อมลภาวะและบรรยากาศในสถานที่ท างาน อีกทั้ง ยังได้จัดหาถังขยะเพื่อด าเนินการแยกขยะตาม

ประเภทต่างๆ ก่อนทิ้ง ได้แก่ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะเปียก เช่น อาหาร เคร่ืองดื่ม เพื่อสามารถน า

ขยะหรือวัสดุที่ยังสามารถใช้งานได้น ากลับไปใช้ประโยชน์อ่ืนๆ ต่อไป รวมทั้งยังมีการขายวัสดุที่ recycle 

ได้ให้แก่ผู้รับซื้ออีกด้วย โดยในปี 2558 หลังจากได้มีการท า 5ส อย่างต่อเนื่อง จึงมีปริมาณขยะ  recycle ที่

ขายให้แก่ผู้ซื้อมีน้ าหนักรวม 27,900 กิโลกรัม คิดเป็นเงินที่กลับมายังบริษัทฯ เป็นเงินทั้งสิ้น 83,700 บาท 

5. กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรป้องกนัเหตุ 

นอกจากการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว บริษัทฯ ยังเห็นความส าคัญถึงความปลอดภัยของ

พนักงาน   ลูกค้า  คู่ค้า  และผู้ใช้บริการภายในอาคารเป็นส าคัญ  จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย 

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานในทุกกิจกรรมภายใต้การ

ดูแลของบริษัทฯ  มีความปลอดภัยและถูกต้องตามหลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยให้หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องคอยก ากับและดูแลกิจกรรมหรือการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

5.1   จัดท าแผนการบ ารุงรักษา/ตรวจสอบเคร่ืองจักรระบบไฟฟ้า ระบบแจ้งเหตุเพลิงใหม้ ระบบ

ดับเพลิง และระบบอ่ืนๆอย่างเคร่งครัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันเหตุภายใน

อาคาร 
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5.2   จัดตั้งทีมกู้ภัยฉุกเฉิน (ERT) โดยผ่านการฝึกอบรมให้มีความพร้อมในการระงับเหตุเบื้องต้น

และสามารถให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้ 

5.3   จัดอบรมหลักสูตรความรู้ทางด้านการดับเพลิงขั้นต้นให้แก่พนักงานทั่วไป 

5.4   จัดอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

5.5    ตรวจสอบความปลอดภัยในอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารเป็นประจ าทุกปี 

5.6    ฝึกอบรมการป้องกันตนเองจากไฟไหม้และแผ่นดินไหว 

กำรร่วมพฒันำชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม  

 ด้วยบริษัทฯ  ตระหนักดีว่าการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมเป็นหน้าที่ส าคัญประการหนึ่งที่พึง
กระท าควบคู่ไปกับการด าเนินธุรกิจ  เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข  มีคุณภาพชีวิตที่ดีและ
เติบโตไปพร้อมกันอย่างสมดุลและยั่งยืน  บริษัทฯ  จึงได้ปลูกฝังสร้างจิตส านึกที่ดีแก่ผู้บริหารและ
พนักงานให้เกิความร่วมแรงร่วมใจของการเป็นจิตอาสาที่มีวัตถุประสงค์และความมุ่งหมายเดียวกัน 
ภายใต้การส่งเสริมและการสนับสนุน ของบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานด าเนินชีวิตและปฏิบัติงานโดย
ค านึงถึง “ใจเขา ใจเรา” รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบ มาตรฐานด้านธุรกิจอย่างเข้มข้น โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ เพื่อรักษาความเป็น “บริษัทพลเมือง” (Corporate Citizenship) ที่ดีพร้อมของสังคมต่อไป 
และเรายังเชื่อมั่นว่าการด าเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ลูกค้า คู่ ค้า ผู้ถือหุ้น คู่แข่ง 
พนักงาน และคนในสังคม นั้น เป็นพื้นฐานส าคัญที่จะน าพาให้องค์กรและธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคงและ
ยั่งยืนตลอดไป 
  ในปี  2558 บริษัทฯ  ได้มีการด าเนินกิจกรรมเพื่อให้การสนับสนุนด้านการศึกษา สาธารณสุข  

บรรเทาสาธารณภัย การพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม ดังนี้ 

ด้ำนกำรศึกษำ 

  สมทบทุนมูลนิธิต่ำงๆ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 

-  บริษัทฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุน “บริษัท กรุงเทพประกันภัย 
จ ากัด (มหาชน)” ในมูลนิธิอานันทมหิดล  เพื่อเป็นทุนเล่าเรียนหลวงส าหรับนักเรียนที่เรียนดีไปศึกษาต่อ
ยังต่างประเทศ ตั้งแต่ปี 2525 จนถึงปัจจุบัน โดยในปี 2558 ได้ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน 3 ล้านบาท 

-  บริษัทฯ ทูลเกล้าฯ  ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา ตั้งแต่ปี 2525 
จนถึงปัจจุบัน ปีละ 2 ล้านบาท  

-  บริษัทฯ สมทบทุนโครงการบัณฑิตคืนถิ่น  เพื่อนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ตั้งแต่ปี 2546 
จนถึงปัจจุบัน ปีละ 1 ล้านบาท 
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 โครงกำรทุนกำรศึกษำกรุงเทพประกนัภัย ระดับอุดมศึกษำ  

  บริษัทฯ ได้มอบทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์เป็น
ประจ าทุกปี ตั้งแต่ปี 2537 จนถึงปัจจุบัน โดยในปี 2558 ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนเป็นจ านวน 130 
ทุน รวมเป็นเงินทุนทั้งสิ้น 5,721,465 บาท ซึ่งเป็นทุนส าหรับค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีโครงการปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม และจิตสาธารณะให้แก่นักเรียนทุน 
โดยในปี 2558 ได้จัดกิจกรรมส าหรับนักเรียนทุน ดังนี้ 

-   ค่ายอาสาพัฒนาชนบท  โดยพนักงานจิตอาสากรุงเทพประกันภัยและนักเรียนทุนมูลนิธิ
กรุงเทพประกันภัยจ านวน 74 คน ร่วมกันพัฒนาปรับภูมิทัศน์รอบอาคารเรียน ทาสีร้ัวโรงเรียน อาคารโรง
อาหาร ท าสวนหย่อม ณ โรงเรียนร่มเกล้า อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร    

-    จัดค่ายธรรมะให้แก่นักเรียนทุน รุ่นที่ 19 - 22 จ านวน 46 คน ณ วัดดอยธรรมเจดีย์ จ.สกลนคร 
โดยมีการฝึกปฏิบัติธรรม ฟังธรรม และช่วยเหลือท างานวัด  

 โครงกำรส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำน  

 บริษัทฯ ได้สนับสนุนต ารา หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน และพัฒนาห้องสมุดให้แก่โรงเรียนใน

โครงการส่งเสริมการอ่าน จ านวน 102 โรงเรียนใน จ.สกลนคร และ จ.มุกดาหาร และจัดกิจกรรมศึกษาดู

งานโรงเรียนต้นแบบรักการอ่าน ณ โรงเรียนวัดทุ่งสว่างและโรงเรียนเสนานุเคราะห์ จ.นครราชสีมา ซึ่ง

บริษัทฯ ได้สนับสนุนโครงการฯ มาตั้งแต่ปี 2540 - ปัจจุบัน 

ด้ำนสำธำรณสุข 

 โครงกำรหน่วยแพทย์เคลือ่นที ่ 

 บริษัทฯ ได้ร่วมกับโรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ โดยน าพนักงาน แพทย์ และพยาบาลด าเนินโครงการ

ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เป็นประจ าทุกปีมาตั้งแต่ปี 2531 จวบถึงปัจจุบัน  โดยมีเจตนารมณ์เพื่อช่วย

บรรเทาความเจ็บป่วยของประชาชนในถิ่นทุรกันดาร ที่ขาดโอกาสได้รับบริการทางการแพทย์อย่างทั่วถึง 

ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและมีสุขภาพแข็งแรงยิ่งขึ้น  โดยในแต่ละคร้ังใช้งบประมาณ 3 – 3.5 ล้านบาท 

  ส าหรับในปี 2558  หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ได้ออกให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้เจ็บป่วยในพื้นที่ ณ 

โรงพยาบาลพระอาจารย์แบนธนากโร อ.ภูพาน จ.สกลนคร และวัดสวนป่าริมธาร จ.มุกดาหาร โดย

ผู้รับบริการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น พร้อมมอบสิ่งของเคร่ืองใช้ที่จ าเป็น โดยมีชาวบ้ านมารอรับ

การรักษาจ านวนกว่า 4,000 คน  
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โครงกำรน ำ้ดื่มสะอำดเพือ่น้อง  

บริษัทฯ  ร่วมกับมูลนิธิกรุงเทพประกันภัย จัดโครงการน้ าดื่มสะอาดเพื่อน้อง  ด้วยการเข้าไปติดตั้ง
ระบบเคร่ืองกรองน้ าให้แก่โรงเรียนต่างๆ  ที่มีน้ าดื่มยังไม่ถูกสุขอนามัยซึ่งท าให้เกิดโรคทางเดินอาหาร 
และมีหินปูนสะสมโดยจะด าเนินการติดตั้งให้แก่โรงเรียนในจังหวัดที่บริษัทฯ  มีสาขาตั้งอยู่  เพื่อให้
สามารถติดตามดูแลได้อย่างทั่วถึง  โดยด าเนินการมาตั้งแต่ปี 2557 - 2558 ได้ท าการติดตั้งเคร่ืองกรองน้ า
ให้แก่โรงเรียนไปแล้วจ านวน 57 โรงเรียน  ใช้งบประมาณไปแล้วทั้งสิ้น 2.33 ล้านบาท และจะด าเนินการ
ติดตั้งให้ครบ 70 โรงเรียน ภายในปี  2559 - 2560 

โครงกำรห้องน ำ้สะอำด 

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะยกระดับมาตรฐานความสะอาดของห้องน้ าของโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล
ให้ได้มาตรฐาน เพื่อสร้างค่านิยมและกระตุ้นให้นักเรียนและเยาวชนมีพฤติกรรมการใช้ห้องน้ าอย่างถูกวิธี 
โดยเน้นพัฒนาด้านความสะอาด ความเพียงพอ และความปลอดภัยเพื่อสุขอนามัยที่ดี บริษัทฯ จึ งได้จัด
โครงการห้องน้ าสะอาดเพื่อมอบให้แก่โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ด้วยการจัดสร้าง ปรับปรุง และซ่อมแซม
ห้องของโรงเรียน โดยที่ผ่านมาได้ด าเนินการจัดสร้างห้องน้ าให้แก่โรงเรียนไปแล้ว 16 โรงเรียน และตั้ง
เป้าจะด าเนินการสร้างห้องน้ ารวมจ านวน 70 โรงเรียน ภายในปี 2560  

สนับสนุนมูลนิธิศูนย์สิรินธร 

บริษัทฯ สนับสนุนมูลนิธิศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ โดยได้
บริจาคเงินจ านวน 1 ล้านบาท  และอุปกรณ์เคร่ืองช่วยเหลือความพิการและขาเทียม  พร้อมน าพนักงานจิต
อาสากรุงเทพประกันภัยกว่า 20 คน เข้าร่วมกิจกรรมให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ได้แก่ เข็นรถเข็น
หรือช่วยพยุงไปยังจุดบริการต่างๆ  ช่วยเหลือขณะทดลองใช้ขาเทียม ช่วยใส่ถุงน่อง  ท าความสะอาดเบ้า/
ขาเทียม  และติดชื่อ ณ ศาลาประชาคม  เทศบาลเมืองชลบุรี จ.ชลบุรี   

  สนับสนุนมูลนิธิสำยธำรแห่งควำมหวงั 

 บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนมูลนิธิสายธารแห่งความหวัง (Wishing Well Foundation) มาตั้งแต่ปี 
2554 ซึ่งส่งต่อความช่วยเหลือและสนับสนุนโรงพยาบาลจ านวน 17 แห่ง ที่ดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กที่เป็น
โรคมะเร็งรักษายาก โดยในแต่ละปี พนักงานจิตอาสากรุงเทพประกันภัยและมูลนิธิกรุงเทพประกันภัยจะ
จัดกิจกรรมให้แก่ผู้ป่วยเด็กได้ไปทัศนศึกษา สัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆ ตามที่เด็กๆ ต้องการ 
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 บริจำคโลหิตให้แก่ศูนย์บริกำรโลหิต สภำกำชำดไทย 

 ตั้งแต่ปี  2531  ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ   ร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์
เป็นประจ าทุกปี   ในโอกาสครบรอบการด าเนินงานของบริษัทฯ  โดยในแต่ละปีจะมีผู้บริจาคโลหิต
ประมาณ 200 คน 

ด้ำนกำรพฒันำชุมชนและส่ิงแวดล้อม 

 โครงกำรสร้ำงเสริมคุณธรรมอำชีวศึกษำสู่กจิกรรมสำธำรณะ 

เป็นโครงการที่บริษัทฯ จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนให้นักเรียนอาชีวะ  ของสถาบันอาชีวศึกษา 

ในต่างจังหวัด  โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ที่มีสาขาของบริษัทฯ ดูและอยู่ โดยการสร้างสรรค์และจัดกิจกรรม

ต่างๆ ที่เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะต่างๆ ทั้งวัด โรงเรียน และชุมชน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้

เด็กนักเรียนอาชีวะมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ และมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสั งคมและ

สิ่งแวดล้อม ซึ่งในปี 2558 มีสถาบันอาชีวศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 6 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัย

อาชีวศึกษาสุรินทร์  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี   วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก  วิทยาลัยเทคนิคชุมพร  

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี  และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี โดยสถาบันอาชีวศึกษาแต่ละแห่งได้

ด าเนินกิจกรรม ดังนี ้

สถำบัน โครงกำร 
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุรินทร์ 

โครงการ กรุงเทพประกันภัย...ใส่ใจสังคม  สร้างค่านิยมจิตสาธารณะ 
อาชีวศึกษาสุรินทร์ 

  1. ปลูกป่า  ปรับปรุงสภาพแวดล้อม  แยกขยะ Green College 
  2. พัฒนาอาชีพแม่บ้าน  โดยจัดสอนอาชีพระยะสั้น จ านวน 5 หลักสูตร 
  3. จัดแหล่งเรียนรู้ และจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประกันภัยในวิถีชีวิตชุมชน 
วิทยาลัยเทคนิค
อุบลราชธานี 

โครงการพัฒนาโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านตาเอ็ม ต.กาเกา อ.น้ าขุ่น      
จ.อุบลราชธานี 

  1. สร้างระบบน้ าดื่มน้ าใช้ 
  2. สร้างโรงเรือนเลี้ยงหมู 1 หลัง 
  3. สร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ 1 หลัง 
วิทยาลัยเทคนิค โครงการปรับปรุงห้องเรียน และภูมิทัศน์โรงเรียนบ้านกลาง 
 พิษณุโลก 1. ปูกระเบื้องพื้นห้องเรียน และบริเวณทางเดินหน้าห้องเรียน รวม 360 เมตร 
  2. กั้นผนังห้องเรียน พร้อมทาสี 

 
3. ปรับพื้นที่ห้องอาคารเรียน และเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก 288 ตารางเมตร 
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 โครงกำร Bhappy3 

โครงการ Bhappy3 เป็นโครงการที่กรุงเทพประกันภัย โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ และกรุงเทพ
ประกันชีวิต ได้ร่วมกันจัดต้ังขึ้นเมื่อปี 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานของทั้ง 3 องค์กรได้มีส่วน
ร่วมท ากิจกรรมต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเพื่อสร้างความสามัคคีและ
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานขององค์กร  
          โดยในปี 2558 ได้จัดกิจกรรม “ร่วมแรง ร่วมใจ กับ Bhappy3  คร้ังที่ 8 ตอน ความสุข ปลูกได้ โดย
ร่วมกันเรียนรู้การปลูกข้าวและพืชผักที่ปลอดสารเคมี พร้อมมอบเงินสนับสนุนจ านวน 201,500 บาท 
ให้แก่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี ส าหรับสร้างศูนย์การเรียนรู้การผลิตข้าวอินทรีย์ เพื่อเป็น
แหล่งเรียนรู้ของนักศึกษาและเกษตรกรต่อไป  ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี   

 โครงกำรส่งเสริมอำชีพหัตถกรรมชำวบ้ำน 

 บริษัทฯ  ได้จัดโครงการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมชาวบ้านจังหวัดมุกดาหาร   ซึ่งริเร่ิมมาตั้งแต่  

ปี 2538 จนถึงปัจจุบัน โดยฝึกอบรมชาวบ้านท างานสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก สานเสื่อกก ผ้าขาวม้า 

วิทยาลัยเทคนิคชุมพร โครงการปรับปรุงห้องน้ านักเรียน  นักศึกษา  จัดระบบน้ าดื่มภายในวิทยาลัย และ  
  ท าสนามเด็กเล่น ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียง 
  1. ปรับปรุงห้องน้ า จ านวน 5 จุด 
  2. จุดบริการน้ าดืม่ จ านวน 4 จุด 
  3. ติดตั้งระบบเคร่ืองกรองน้ าโรงอาหาร 2  จุด 
  4. จัดท าสนามเด็กเล่นโรงเรียนบ้านสามเสียม 
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 
 
 
 
 

โครงการพลังเยาวชนวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีร่วมใจ  ช่วยเหลือ พัฒนา แก้ปัญหา 
ชุมชน 
- ท าฝายน้ าล้น 
          1. เขตอ าเภอสวนผึ้ง  จ านวน 2  ฝาย 
          2. เขตอ าเภอจอมบึง  จ านวน 2  ฝาย 

วิทยาลัยเกษตรและ โครงการสร้างจิตสาธารณะของนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี 

 เทคโนโลยีสิงห์บุรี โดยการสร้างแปลงตัวอย่างเกษตร ผสมผสานปลอดสารพิษตามแนวเศรษฐกิจ 

  พอเพียง 
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ทอมือสีธรรมชาติ พร้อมจัดหาผู้เชี่ยวชาญในการสอนและพัฒนาวิธีการผลิต จัดหาวัตถุดิบ และหาตลาด

รองรับสินค้า เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีอาชีพเสริม ท ามีรายได้เพิ่มขึ้น อันน าไปสู่การมีชีวิต

ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน โดยบริษัทฯ ได้ใช้งบประมาณสนับสนุนโครงการเป็นจ านวนเงินปีละ 

กว่า 1 ล้านบาท  

 โครงกำร BKI No Foam 

 กรุงเทพประกันภัยตระหนักถึงอันตรายของการใช้โฟมบรรจุอาหารร้อนที่มี สารก่อให้เกิด

โรคมะเร็งและโรคอ่ืนๆ ตามมา  ส่งผลให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของพนักงานและอันตรายต่อ

สิ่งแวดล้อมทั้งในเร่ืองของปริมาณขยะและการย่อยสลายของโฟมที่ใช้ระยะเวลาในการย่อยสลายเป็น

เวลานาน ซึ่งก่อให้เกิดมลพิษท าลายสภาพแวดล้อม  โดยบริษัทฯ  ได้ร่วมกับสมาคมสร้างสรรค์ไทย     

(ตาวิเศษ)  จัดกิจกรรม “BKI ร่วมใจ No Foam กับตาวิเศษ”   เพื่อรณรงค์ให้พนักงานทั้งหมด  และผู้เช่า

ภายในอาคารกรุงเทพประกันภัยเห็นถึงภยันตรายจากการใช้โฟม   ด้วยการร่วมใจลดใช้โฟมเป็นภาชนะ

บรรจุอาหาร อีกทั้งยังช่วยลดปริมาณขยะ   โดยบริษัทฯ  ได้มีมอบกล่องบรรจุอาหารให้แก่พนักงานเพื่อ

น ามาเป็นภาชนะใส่อาหารแทนการใช้โฟมอีกด้วย  โดยหลังจากการรณรงค์การใช้โฟม   ตั้งแต่เดือน

กันยายน - พฤศจิกายน 2558    รวม 3  เดือน   ปริมาณขยะโฟมลดลงอย่างเห็นได้ชัด   โดยลดลงถึง 79%    

          โครงกำรสำทรโมเดล 

 บริษัทฯ ร่วมสนับสนุนการด าเนินงานในโครงการสาทรโมเดล เพื่อให้เป็นถนนต้นแบบในการ

แก้ปัญหาจราจรและปรับปรุงการเดินทางให้ดียิ่งขึ้น  ซึ่งจะส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตของพนักงานและ

ประชาชนในพื้นที่ถนนสาทร   อันเนื่องมาจากความเครียดจากปัญหารถติดและมลพิษทางสิ่งแวดล้อม 

โดยบริษัทฯ มีการร่วมด าเนินการ ดังนี้  

• ประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ให้พนักงานใช้บริการ Park & Ride หรือจอดแล้วจร  ในโครงการสาทร

โมเดล โดยการจอดรถไว้ในศูนย์การค้าที่เข้าร่วมโครงการฯ  แล้วนั่ งรถสาธารณะหรือรถบัสที่โครงการ

จัดตั้งขึ้นเพื่อการรับส่งโดยเฉพาะในการมาท างาน  หรือกรณีที่พนักงานจ าเป็นต้องใช้รถยนต์ส่วนตัว อาจ

ใช้วิธี Car Pool คือ พนักงานที่อยู่ในเส้นทางเดียวกัน  เดินทางมาด้วยรถคันเดียวกัน  

• ร่วมสนับสนุนรถ School Bus ของโครงการฯ 1 คัน เพื่อการรับ-ส่งนักเรียนในเวลาเร่งด่วน  

โดยพนักงานของบริษัทฯ  สามารถใช้รถ  School Bus  เพื่อการเดินทางพบลูกค้า/คู่ค้าได้ในช่วง 

เวลา 08.30 – 14.00 น.  
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• การให้พนักงานเข้าท างานโดยใช้ระบบ Flexi Time โดยสามารถเลือกเวลาในการเข้าท างานได้ตาม

ความเหมาะสมกับการเดินทางของตนเอง เพื่อช่วยลดความแออัดของรถบนถนในช่วงเวลาเร่งด่วน โดย

แบ่งเปน็ช่วงเวลา คือ 08.00 – 16.30 น. และ 08.30 – 17.00 น. 

 สนับสนุนมูลนิธิสถำบันรำชพฤกษ์  

 บริษัทฯ ได้สนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ มาตั้งแต่ปี 2529 จนถึงปัจจุบัน โดย

การมอบเงินสนับสนุนในกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ต้นไม้และการปลูกป่า รวมถึงสิ่งแวดล้อมด้านอ่ืนๆ 

พร้อมส่งพนักงานจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมของมูลนิธิฯ มาอย่างต่อเน่ือง  

โครงกำร LOST AND FOUND ของหำยได้คืน  

 บริษัทฯ สนับสนุนโครงการ “LOST  AND  FOUND ของหายได้คืน” ของสถานีวิทยุ สวพ.FM 91 

เพื่อรณรงค์ปลูกจิตส านึกให้ประชาชนมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น  รวมทั้งรณรงค์ให้ประชาชน 

ท าความดีและมีจิตอาสาในการเก็บของมีค่าต่างๆ ได้ แล้วส่งคืนเจ้าของ คิดถึงใจเขาใจเรา หากสิ่งของ

นั้นๆ ของเราหายไป   ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกรุงเทพประกันภัยที่ส่งเสริมและมุ่งเน้นให้พนักงาน

ในองค์กรยึดมั่นการให้บริการด้วยแนวคิด “ใจเขา ใจเรา” ตลอดมา  อีกทั้งบริษัทฯ ยังเห็นความส าคัญของ

โครงการดังกล่าว ซึ่งเป็นจุดเร่ิมต้นของการสร้างก าลังใจและเห็นคุณค่าของคนดีในสังคม  ซึ่งจะเป็นพลัง

ต่อยอดในการท าความดีให้ขยายวงกว้างไปยังผู้อื่นต่อๆ ไปอย่างไม่สิ้นสุด  

ด้ำนศำสนำและศิลปวฒันธรรม 

 โครงกำรพฒันำคุณภำพชีวติเพือ่ควำมสุขในกำรท ำงำน  

 บริษัทฯ  ได้ส่งเสริมพร้อมเปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับเข้าร่วมปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา 

เพื่อสร้างความสุข และพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างานและการด าเนินชีวิตประจ าวัน  โดยในแต่ละปีจะ

จัดโครงการดังกล่าวขึ้นทุก 3  เดือน ณ ส านักปฏิบัติธรรมแสงธรรมส่องชีวิต สาขาปากช่อง  

จ.นครราชสีมา  

 โครงกำรสำรพนัธรรมะ 

 ในปี 2558 บริษัทฯ สานต่อโครงการสารพันธรรมะ  ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้พนักงานเข้า

ร่วมศึกษาในหัวข้อเกี่ยวกับพุทธศาสนาที่น่าสนใจ หลักธรรมวินัยจากพุทธโอษฐ์โดยละเอียด ในรูปแบบ

การสนทนาธรรมและนั่งสมาธิ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจ าทุกเดือน เดือนละ 1 คร้ัง   
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 ทอดกฐินประจ ำปี  

 บริษัทฯ ได้จัดท าบุญทอดกฐินเป็นประจ าทุกปี เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงาน และคู่ค้า ได้มีส่วนร่วม

ท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป โดยในปี 2558 ได้จัดทอดกฐิน ณ วัดวังเพิ่ม – พระภาวนา 

(หลวงปู่แบน ธนากโร) จ. นครราชสีมา ซึ่งยอดเงินท าบุญกฐินรวมทั้งสิ้น 1,650,231.50  บาท 

 โครงกำรฟ้ืนฟูแหล่งโบรำณคดีบ้ำนพรหมทนิใต้ 

บริษัทฯ ได้สนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากรอย่างต่อเน่ืองในโครงการศึกษาโบราณวัตถุ และการจัด

นิทรรศการในพิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านพรหมทินใต้ จ.ลพบุรี โดยในปี 2558 บริษัทฯ ได้บริจาคเงินให้วัด

พรหมทินใต้เพื่อสร้างห้องน้ า จ านวน 6 ห้อง และสร้างถนน ความยาว 100 เมตร บริเวณทางเข้า

พิพิธภัณฑ์พรหมทินใต้  ในการนี้ บริษัทฯ ได้น าพนักงานจิตอาสาเดินทางไปร่วมสร้างถนน  ปลูกต้นไม้  

และปรับภูมิทัศน์ด้วย 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 

11.1 ระบบการควบคุมภายใน 
บริษัทฯ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ     และ

ประสิทธิผล  คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดให้มีและรักษาไว้
ซึ่งระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งช่วยให้การด าเนินงานของบริษัทสามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่   4/2558   เมื่อวันที่  13   พฤศจิกายน 2558     โดยมี
คณะกรรมการตรวจสอบร่วมประชุมด้วย   ได้ท าการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 
ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน  ของส านักงานคณะกรรมการก ากับ      
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์   ซึ่งครอบคลุมในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) 
1. องค์กรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง (Integrity) และจริยธรรม 
2. คณะกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและท าหน้าที่ในการก ากับ

ดูแล (Oversight) และพัฒนาการด าเนินการด้านการควบคุมภายใน 
3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การก าหนดอ านาจในการสั่งการ

และความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้การก ากับ
ดูแล (Oversight) ของคณะกรรมการ 

4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถ 

5. องค์กรก าหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายในเพื่อให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร 

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

6. องค์กรก าหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอเพื่อให้สามารถระบุและประเมิน
ความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

7. องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจจะกระทบต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร 

8. องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร 

9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจกระทบต่อระบบการ
ควบคุมภายใน 
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การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) 

10. องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

11. องค์กรเลือกและและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยีเพื่อช่วย
สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ 

12. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้ก าหนดสิ่งที่คาดหวังและ
ขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อให้นโยบายที่ก าหนดไว้นั้นน าไปสู่การปฏิบัติได้ 

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) 

13. องค์กรมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายใน
สามารถด าเนินไปได้ตามที่ก าหนดไว้ 

14. องค์กรสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อ
การควบคุมภายในสามารถด าเนินไปได้ตามที่วางไว้ 

15. องค์กรได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอกเกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการ
ควบคุมภายใน 

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุม
ภายในยังด าเนินไปอย่างครบถ้วนเหมาะสม 

17. องค์กรประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อ
บุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความ
เหมาะสม 

คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินการควบคุมภายในของบริษัทฯ  แล้ว  มีความเห็นเป็นเอกฉันท์
ว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม ไม่มี
ข้อบกพร่องในระบบการควบคุมภายใน  มีการควบคุม ดูแลการป้องกันรักษาทรัพย์สินของบริษัทฯ และมี
บุคคลากรอย่างเพียงพอที่จะด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
11.2  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ  
ตามแบบประเมินฯ ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว มีความเห็น
เป็นเอกฉันท์ เช่นเดียวกับคณะกรรมการบริษัท  คือ บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม มีการควบคุมดูแลป้องกันรักษาทรัพย์สินของบริษัทฯ และมีบุคลากร
อย่างเพียงพอที่จะด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ      
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 11.3  หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ 
 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ นายวิเชียร โมลีวรรณ ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า คุณสมบัติของหัวหน้างานตรวจสอบภายในมีความเหมาะสมที่จะ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ส่วนหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท อยู่ภายใต้การ
ก ากับดูแลของนางสาวอุมาพร หวลบุตตา 

การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ 
จะต้องได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ข้อมูลรายละเอียด คุณสมบัติของหัวหน้างาน
ตรวจสอบภายในและงานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ  ปรากฏตามเอกสารแนบ 3  
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12. รายการระหว่างกัน 

12.1 ลักษณะของรายการระหว่างกัน 
 บริษัทฯ มีบางรายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเกี่ยวข้องกันโดยการถือหุ้น หรือการมีผู้
ถือหุ้นและ/หรือกรรมการบางส่วนร่วมกัน โดยในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวข้องกันนั้น บริษัทฯ ค านึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธ์ที่แท้จริงมากกว่าที่เป็นไปตามรูปแบบทาง
กฎหมาย หรือสัญญาที่ก าหนดให้เป็น  รายการดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขที่เป็นปกติธุรกิจและเป็นไป
ตามราคาตลาด นอกจากที่ได้มีการเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินปี 2558 
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 11 และข้อที่ 25  บริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมส าหรับ
รายการธุรกิจและยอดคงเหลือที่มีสาระส าคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังน้ี    
            (ล้านบาท) 

รายการ กิจการท่ีเกี่ยวข้อง 
ลักษณะ 

ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ 
2558 2557 

เงินลงทุนในบรษิัทร่วม ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ที่ 11 - 198.7 154.9 

เงินลงทุนในหลักทรัพย-์ 
หุ้นทนุในตลาดหลักทรัพย ์

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ที่ 25 - 32,938.8 26,120.9 

เงินลงทุนในหลักทรัพย-์ 
หุ้นทนุนอกตลาดหลักทรัพย ์

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ที่ 25 - 558.6 528.9 

เบี้ยประกันภัยรับ ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
การถือหุ้นบรษิัทฯ (9.97%) 
และมีกรรมการบางส่วน

ร่วมกัน 
162.7 108.3 

เบี้ยประกันภัยค้างรบั ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
การถือหุ้นบรษิัทฯ (9.97%) 
และมีกรรมการบางส่วน

ร่วมกัน 
29.4 4.7 

ดอกเบี้ยรบั * ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
การถือหุ้นบรษิัทฯ (9.97%) 
และมีกรรมการบางส่วน

ร่วมกัน 
106.9 58.4 

เงินปนัผลรบั ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
การถือหุ้นบรษิัทฯ (9.97%) 
และมีกรรมการบางส่วน

ร่วมกัน 
221.6 221.6 

เงินฝากธนาคาร ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
การถือหุ้นบรษิัทฯ (9.97%) 
และมีกรรมการบางส่วน

ร่วมกัน 
5,181.1 3,633.5 

* ส าหรับอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทฯได้รับหรือจ่าย กับสถาบันการเงินและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นอัตราที่คิดให้กับลกูค้าทั่วไปตามราคาตลาด
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12.2 ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 

  รายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้น และที่ผู้สอบบัญชีได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินนั้น  เพื่อช่วยสนับสนุนการด าเนินงานของบริษัทฯ เป็นการรักษาและขยายฐานลูกค้าของบริษัทฯ 
และช่วยเสริมสร้างธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง และในด้านความสมเหตุสมผล
ของรายการระหว่างกัน ก็เป็นรายการโดยปกติของการประกอบธุรกิจ ซึ่งบริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขและ
ข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และ
เงื่อนไขทางการค้าที่เป็นมาตรฐาน ด้วยราคาที่เป็นธรรมตามราคาตลาด  โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของ
บริษัทฯ เป็นส าคัญ 
12.3 ขั้นตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน 

  บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในหลายระดับตามลักษณะของรายการ มีการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  และนโยบายในการด าเนินธุรกิจที่บริษัทฯ  ด าเนินการกับ
กิจการอ่ืนทั่วไป  เพื่อมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการท ารายการระหว่างกัน บริษัทฯ ปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนด หากแต่ว่ามีรายการระหว่างกันเกิดขึ้น ก็จะ
เป็นไปตามเงื่อนไขที่เป็นปกติธุรกิจและเป็นไปตามราคาตลาด โดยบริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบ 
พิจารณาทบทวนถึงความเหมาะสมและความสมเหตุสมผลของรายการด้วย 
12.4 นโยบายการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 

  การมีรายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ที่บริษัทฯ จะมีต่อไปในอนาคต เป็นไปตามความจ าเป็น 
และความสมเหตุสมผลตามที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติภายใต้หลักเกณฑ์และประกาศ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับเร่ืองดังกล่าว 

  อย่างไรก็ตาม    บริษัทฯ มุ่งด าเนินธุรกิจด้วย ความชัดเจน  โปร่งใส และยุติธรรมต่อลูกค้า  คู่ค้า  
ผู้ถือหุ้น ตลอดจนรักษาประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นส าคัญ 
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ส่วนที่ 3 
  ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

13.  ข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญ 
 

(ก) สรุปรายงานการสอบบัญชี 
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ ำปี 2558 และ 2557 โดยนำงสำวรัชดำ ยงสวัสดิ์วำณิชย์ ผู้สอบ

บัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4951 และประจ ำปี 2556  โดยนำงนงลักษณ์  พุ่มน้อย  ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญำต เลขทะเบียน 4172 จำกบริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด 

- ส ำหรับปี 2558 และ 2557 ได้แสดงควำมเห็นอย่ำงไม่มีเงื่อนไขต่องบกำรเงินของบริษัทฯ  ว่ำได้
แสดงฐำนะกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงินสด  โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระส ำคัญตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

- ส ำหรับปี 2556  ได้แสดงควำมเห็นอย่ำงไม่มีเงื่อนไขต่องบกำรเงินของบริษัทฯ  ว่ำได้แสดง 
ฐำนะกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน   และกระแสเงินสด   โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระส ำคัญ  ตำม
มำตรฐำน กำรรำยงำนทำงกำรเงิน และมีข้อมูลและเหตุกำรณ์ที่เน้นดังต่อไปนี้ 
 ข้ำพเจ้ำขอให้สังเกตุหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 4 เกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชี
เนื่องจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 12 เร่ือง ภำษีเงินได้ มำถือปฏิบัติ บริษัทฯ ได้ปรับย้อนหลังงบ
กำรเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรซึ่งแสดงเงินลงทุนตำมวิธีรำคำ
ทุนส ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 ที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ เพื่อสะท้อนรำยกำรปรับปรุง
จำกกำรเปลี่ยนแปลง นโยบำยบัญชีดังกล่ำว และน ำเสนองบแสดงฐำนะกำรเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตำมวิธี
ส่วนได้เสีย และงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำรซึ่งแสดงเงินลงทุนตำมวิธีรำคำทุน ณ วันที่ 1 มกรำคม 
2555 เพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ โดยใช้นโยบำยกำรบัญชีเกี่ยวกับภำษีเงินได้ที่ได้น ำมำถือปฏิบัติใหม่
ดังกล่ำวด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ข้ำพเจ้ำมิได้แสดงควำมเห็นอย่ำงมีเงื่อนไขต่อกรณีนี้แต่อย่ำงใด 
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(ข)  สรุปงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที ่31  ธ.ค. 2558, 2557  และ 2556

2558 % 2557 % 2556 % 2558 % 2557 % 2556 %
สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 306,703           0.51 304,422          0.57 517,513         1.02 306,703          0.51        304,422             0.57       517,513          1.02       

รายไดจ้ากการลงทุนคา้งรับ 81,130             0.14 65,772            0.12 61,515            0.12 81,130             0.14        65,772               0.12       61,515            0.12       

เบ้ียประกนัภัยคา้งรับ - สทุธิ 2,216,691       3.69 2,412,889      4.50 2,437,253      4.81 2,216,691       3.70        2,412,889          4.51       2,437,253      4.81       

สนิทรัพย์จากการประกนัภัยต่อ - สทุธิ 5,082,711       8.47 6,491,851      12.12 12,586,506    24.82 5,082,711       8.48        6,491,851          12.13    12,586,506    24.84     

สนิทรัพย์ลงทุน

   เงินลงทุนในหลกัทรัพย์

      เงินลงทุนเผ่ือขาย - สทุธิ 39,558,269     65.90 32,076,090    59.87 25,680,781    50.64 39,558,269     65.97      32,076,090       59.93    25,680,781    50.69     

      เงินลงทุนท่ีจะถอืจนครบก าหนด 7,323,399       12.20 6,788,062      12.67 3,848,359      7.59 7,323,399       12.21      6,788,062          12.68    3,848,359      7.59       

      เงินลงทุนท่ัวไป - สทุธิ 550,943           0.92 566,575          1.06 571,643         1.13 550,943          0.92        566,575             1.06       571,643          1.13       

   เงินให้กูยื้ม - สทุธิ 1,827,970       3.05 1,892,720      3.53 1,893,084      3.73 1,827,970       3.05        1,892,720          3.54       1,893,084      3.74       

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 198,655           0.33 154,896          0.29 144,100         0.28 134,395          0.22        102,256             0.19       102,256          0.20       

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน - สทุธิ 204,173           0.34 221,402          0.41 242,067         0.48 204,173          0.34        221,402             0.41       242,067          0.48       

ท่ีดนิ  อาคารและอุปกรณ์ - สทุธิ 1,201,813       2.00 1,140,605      2.13 1,015,520      2.00 1,201,813       2.00        1,140,605          2.13       1,015,520      2.00       

สนิทรัพย์ไมม่ตัีวตน - สทุธิ 248,136           0.41 178,772          0.33 154,950         0.31 248,136          0.41        178,772             0.33       154,950          0.31       

สนิทรัพย์ภาษีเงินไดร้อการตัดบัญชี 772,747           1.29 817,392          1.53 1,054,545      2.08 772,747          1.29        817,392             1.53       1,054,545      2.08       

สนิทรัพย์อ่ืน

   สทิธิการเช่าท่ีดนิ 58,995             0.10 64,008            0.12 64,447            0.13 58,995             0.10        64,008               0.12       64,447            0.13       

   อ่ืน ๆ 391,681           0.65 398,775          0.75 434,645         0.86 391,681          0.66        398,775             0.75       434,645          0.86       

รวมสินทรพัย์ 60,024,016     100.00 53,574,231    100.00 50,706,928    100.00 59,959,756     100.00    53,521,591       100.00  50,665,084    100.00  

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีสว่นไดเ้สยี งบการเงินเฉพาะกจิการ
(พันบาท) 
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2558 % 2557 % 2556 % 2558 % 2557 % 2556 %
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
หนี้สิน
ภาษีเงินไดค้า้งจา่ย 132,099           0.22 19,024            0.04 -                       - 132,099          0.22        19,024               0.04       -                       -             
เจา้หนี้บริษัทประกนัภัยต่อ 1,920,424       3.20 2,155,211      4.02 2,528,048      4.99 1,920,424       3.20        2,155,211          4.03       2,528,048      4.99       
หนี้สนิจากสญัญาประกนัภัย
   ส ารองคา่สนิไหมทดแทน
      และคา่สนิไหมทดแทนคา้งจา่ย 6,683,116       11.14 8,031,189      14.99 12,829,596    25.30 6,683,116       11.15      8,031,189          15.00    12,829,596    25.32     
   ส ารองเบ้ียประกนัภัย 7,271,856       12.12 7,333,611      13.69 7,110,475      14.02 7,271,856       12.13      7,333,611          13.70    7,110,475      14.03     
ผลประโยชน์พนักงานคา้งจา่ย 427,779           0.71 367,613          0.69 375,508         0.74 427,779          0.71        367,613             0.69       375,508          0.74       
คา่นายหน้าคา้งจา่ย 342,188           0.57 372,513          0.70 373,201         0.74 342,188          0.57        372,513             0.69       373,201          0.74       
หนี้สนิภาษีเงินไดร้อการตัดบัญชี 6,098,363       10.16 4,738,375      8.84 3,447,717      6.80 6,085,511       10.15      4,730,479          8.84       3,441,440      6.79       
หนี้สนิอ่ืน -
   เบ้ียประกนัภัยรับลว่งหน้า 1,615,134       2.69 1,468,291      2.74 1,267,447      2.50 1,615,134       2.69        1,468,291          2.74       1,267,447      2.50       
   หนี้สนิตามสญัญาเช่าทางการเงิน 71,730             0.12 56,606            0.11 69,839            0.14 71,730             0.12        56,606               0.11       69,839            0.14       
   คา่ใช้จา่ยคา้งจา่ย 452,782           0.75 430,303          0.80 475,996         0.94 452,782          0.76        430,303             0.80       475,996          0.94       
   อ่ืน ๆ 552,375           0.92 630,142          1.18 556,083         1.10 552,375          0.92        630,142             1.18       556,083          1.10       
รวมหนี้สิน 25,567,846     42.60 25,602,878 47.79 29,033,910    57.26 25,554,994     42.62      25,594,982 47.82    29,027,633    57.29

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีสว่นไดเ้สยี งบการเงินเฉพาะกจิการ
(พันบาท)
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2558 % 2557 % 2556 % 2558 % 2557 % 2556 %
ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุ้น
  ทุนจดทะเบียน ออกจ าหน่ายและช าระแลว้
    หุ้นสามญั 106,470,000 หุ้น
    มลูคา่หุ้นละ 10 บาท 1,064,700       1.77 1,064,700      1.99 760,500         1.50 1,064,700       1.78        1,064,700          1.99       760,500          1.50       
สว่นเกนิมลูคา่หุ้นสามญั 1,442,500       2.40 1,442,500      2.69 1,442,500      2.84 1,442,500       2.40        1,442,500          2.70       1,442,500      2.85       
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้
      ส ารองตามกฎหมาย 106,470           0.18 106,470          0.20 76,050            0.15 106,470          0.18        106,470             0.20       76,050            0.15       
      ส ารองอ่ืน 3,100,000       5.17 3,100,000      5.79 3,100,000      6.11 3,100,000       5.17        3,100,000          5.79       3,100,000      6.12       
   ยังไมไ่ดจ้ดัสรร 4,401,023       7.33 3,335,769      6.23 2,528,207      4.99 4,349,615       7.25        3,291,025          6.15       2,492,640      4.92       
องคป์ระกอบอ่ืนของสว่นของเจา้ของ
  สว่นเกนิทุนจากการวัดมลูคา่เงินลงทุนเผ่ือขาย
    - สทุธิจากภาษีเงินได้ 24,341,477     40.55 18,921,914    35.32 13,765,761    27.15 24,341,477     40.60      18,921,914       35.35    13,765,761    27.17     
รวมส่วนของเจ้าของ 34,456,170     57.40 27,971,353    52.21 21,673,018    42.74 34,404,762     57.38      27,926,609       52.18    21,637,451    42.71     
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 60,024,016     100.00 53,574,231    100.00 50,706,928    100.00 59,959,756     100.00    53,521,591       100.00  50,665,084    100.00  

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีสว่นไดเ้สยี
(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกจิการ
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับปี ส้ินสุดวันที ่31 ธค. 2558, 2557 และ 2556

2558 % 2557 % 2556 % 2558 % 2557 % 2556 %
ก าไรหรือขาดทุน : (ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

รายได้
เบ้ียประกนัภัยท่ีถอืเป็นรายไดส้ทุธิ 11,193,794     91.68 10,827,807    90.91 10,056,060    90.56 11,193,794     91.68      10,827,807       90.91    10,056,060    90.56
รายไดค้า่จา้งและคา่บ าเหน็จ 1,016,289       8.32 1,082,789      9.09 1,048,462      9.44 1,016,289       8.32        1,082,789          9.09       1,048,462      9.44
รวมรายได้ 12,210,083     100.00 11,910,596    100.00 11,104,522    100.00 12,210,083     100.00    11,910,596       100.00  11,104,522    100.00
ค่าใช้จ่าย
การรับประกนัภัย
คา่สนิไหมทดแทนและคา่ใช้จา่ยในการจดัการ
   คา่สนิไหมทดแทน 5,660,478       46.36 5,776,291      48.50 5,470,450      49.26 5,660,478       46.36      5,776,291          48.50    5,470,450      49.26
   คา่จา้งและคา่บ าเหน็จ 2,152,153       17.63 2,228,405      18.71 2,150,686      19.37 2,152,153       17.63      2,228,405          18.71    2,150,686      19.37
   คา่ใช้จา่ยในการรับประกนัภัยอ่ืน 1,811,725       14.84 1,461,543      12.27 1,305,064      11.75 1,811,725       14.84      1,461,543          12.27    1,305,064      11.75
   เงินสมทบบริษัท กลางคุม้ครองผู้ประสบภัยจากรถ 33,501             0.27 30,106            0.25 30,423            0.27 33,501             0.27        30,106               0.25       30,423            0.27
   คา่ใช้จา่ยในการด าเนินงาน 961,248           7.87 812,429          6.82 1,200,267      10.81 961,248          7.87        812,429             6.82       1,200,267      10.81
รวมค่าใช้จ่ายการรบัประกันภัย 10,619,105     86.97 10,308,774    86.55 10,156,890    91.46 10,619,105     86.97      10,308,774       86.55    10,156,890    91.46
ก าไร (ขาดทนุ) จากการรบัประกันภัย 1,590,978       13.03 1,601,822      13.45 947,632         8.53 1,590,978       13.03      1,601,822          13.45    947,632          8.53
รายไดจ้ากการลงทุนสทุธิ 1,038,066       8.50 974,619          8.18 953,752         8.59 1,038,066       8.50        974,619             8.18       953,752          8.59
ก าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน 20,922             0.17 24,044            0.20 161,441         1.45 20,922             0.17        24,044               0.20       161,441          1.45
สว่นแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 
   ซึง่แสดงตามวิธีสว่นไดเ้สยี 11,620             0.10 10,796            0.09 4,024              0.04 -                        -               -                          -             -                       -             
   รายไดอ่ื้น 162,909           1.33 156,842          1.32 145,144         1.31 162,909          1.33        156,842             1.32       145,144          1.31
ก าไรจากการด าเนินงาน 2,824,495       23.13 2,768,123      23.24 2,211,993      19.92 2,812,875       23.03      2,757,327          23.15    2,207,969      19.88
เงินสมทบส านักงานคณะกรรมการก ากบัและ
   สง่เสริมการประกอบธุรกจิประกนัภัย 33,592             0.28 33,311            0.28 33,004            0.30 33,592             0.28        33,311               0.28       33,004            0.30
เงินสมทบกองทุนประกนัวินาศภัย 38,239             0.31 37,888            0.32 37,505            0.34 38,239             0.31        37,888               0.32       37,505            0.34
เงินสมทบกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 2,735               0.02 2,457              0.02 2,484              0.02 2,735               0.02        2,457                  0.02       2,484              0.02
คา่ใช้จา่ยทางการเงิน 4,031               0.03 3,744              0.03 4,680              0.04 4,031               0.03        3,744                  0.03       4,680              0.04
ก าไร(ขาดทนุ)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 2,745,898       22.49 2,690,723      22.59 2,134,320      19.22 2,734,278       22.39      2,679,927          22.50    2,130,296      19.18
หัก: คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ 403,572           3.31 392,932          3.30 384,055         3.46 398,616          3.26        391,313             3.29       383,451          3.45
ก าไรส าหรบัปี 2,342,326       19.18 2,297,791      19.29 1,750,265      15.76 2,335,662       19.13      2,288,614          19.21    1,746,845      15.73

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีสว่นไดเ้สยี  พนับาท 
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2558 % 2557 % 2556 % 2558 % 2557 % 2556 %
(ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

ก าไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสรจ็อ่ืน :
รายการท่ีจะถกูบันทึกในสว่นก าไรหรือขาดทุนภายหลงั:
  ก าไรจากการวัดมลูคา่เงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย 6,774,454       55.48 6,445,191      54.11 572,988         5.16 6,774,454       55.48      6,445,191          54.11    572,988          5.16
  หัก : ภาษีเงินได้ (1,354,891)      (11.10) (1,289,038)     (10.82) (114,598)        (1.03) (1,354,891) (11.10) (1,289,038) (10.82) (114,598) (1.03)
รายการท่ีจะถกูบันทึกในสว่นก าไรหรือขาดทุนภายหลงั:
  - สทุธิจากภาษีเงินได้ 5,419,563       44.38 5,156,153      43.29 458,390         4.13 5,419,563       44.38      5,156,153          43.29    458,390          4.13
รายการท่ีจะไมถ่กูบันทึกในสว่นก าไรหรือขาดทุนภายหลงั:
  ก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภัย 710                   0.01 9,945              0.08 (2,249)            (0.02) 710                  0.01        9,945                  0.08       (2,249)             (0.02)
  หัก : ภาษีเงินได้ (142)                         -  (1,989)             (0.02) 450                       - (142)                         - (1,989)                (0.02) 450                      -
รายการท่ีจะไมถ่กูบันทึกในสว่นก าไรหรือขาดทุนภายหลงั:
  - สทุธิจากภาษีเงินได้ 568                   0.01 7,956              0.06 (1,799)            (0.02) 568                  0.01        7,956                  0.06       (1,799)             (0.02)
ก าไรเบ็ดเสรจ็อ่ืนส าหรบัปี 5,420,131       44.39 5,164,109      43.35 456,591         4.11 5,420,131       44.39      5,164,109          43.35    456,591          4.11
ก าไรเบ็ดเสรจ็รวมส าหรบัปี 7,762,457       63.57 7,461,900      62.64 2,206,856      19.87 7,755,793       63.57      7,452,723          62.64    2,203,436      19.87

ก าไรต่อหุ้น :  
ก าไรต่อหุ้นขัน้พ้ืนฐาน 
   ก าไรส าหรับปี 22.00 21.58 16.44 21.94 21.50 16.41

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีสว่นไดเ้สยี งบการเงินเฉพาะกจิการ
(พันบาท) 
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งบกระแสเงินสด 

ส าหรับปี ส้ินสุดวันที ่31 ธ.ค. 2558 และ 2557, 2556

(พันบาท)

2558 2557 2556 2558 2557 2556
      

เบ้ียประกนัภัยรับจากการประกนัภัยโดยตรง 15,632,511     15,377,164    14,785,037    15,632,511     15,377,164    14,785,037     

เงินรับ (จา่ย) เกีย่วกบัการประกนัภัยต่อ (1,918,120)     (959,634)        5,110,362      (1,918,120)      (959,634)        5,110,362        

คา่สนิไหมทดแทนจากการรับประกนัภัยโดยตรง (6,938,995)     (6,587,408)     (12,796,889)  (6,938,995)      (6,587,408)     (12,796,889)    

คา่จา้งและคา่บ าเหน็จจากการรับประกนัภัยโดยตรง (2,045,925)     (2,060,997)     (1,915,333)     (2,045,925)      (2,060,997)     (1,915,333)      

คา่ใช้จา่ยในการรับประกนัภัยอ่ืน (2,142,546)     (1,788,627)     (1,642,483)     (2,142,546)      (1,788,627)     (1,642,483)      

รายไดจ้ากการลงทุนสทุธิ 1,048,044       1,000,511       952,781          1,048,044        1,000,511      952,781           

รายไดอ่ื้น 161,913          154,420          142,891          161,913           154,420          142,891           

คา่ใช้จา่ยในการด าเนินงาน (752,813)         (834,111)        (687,829)        (752,813)         (834,111)        (687,829)         

ภาษีเงินได้ (241,305)         (111,031)        (160,630)        (241,305)         (111,031)        (160,630)         

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 2,802,764       4,190,287       3,787,907      2,802,764        4,190,287      3,787,907        

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ

กระแสเงินสดไดม้า

   เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 1,426,005       2,085,891       7,372,320      1,426,005        2,085,891      7,372,320        

   เงินฝากสถาบันการเงิน 7,079,620       5,398,921       1,595,239      7,079,620        5,398,921      1,595,239        

   เงินให้กูยื้ม 546,494          843,525          558,981          546,494           843,525          558,981           

   ท่ีดนิ  อาคารและอุปกรณ์ 2,473               3,092               2,668              2,473                3,092              2,668                

เงินสดไดม้าจากกจิกรรมลงทุน 9,054,592       8,331,429       9,529,208      9,054,592        8,331,429      9,529,208        

กระแสเงินสดใช้ไป

   เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (2,094,167)     (2,001,997)     (8,502,344)     (2,094,167)      (2,001,997)     (8,502,344)      

   เงินฝากสถาบันการเงิน (7,614,957)     (8,338,624)     (342,160)        (7,614,957)      (8,338,624)     (342,160)         

   เงินให้กูยื้ม (482,254)         (843,655)        (4,234,907)     (482,254)         (843,655)        (4,234,907)      

   เงินลงทุนในบริษัทร่วม (32,139)           -                       -                       (32,139)            -                       -                        

   ท่ีดนิ  อาคารและอุปกรณ์ (285,371)         (331,588)        (318,434)        (285,371)         (331,588)        (318,434)         

   สนิทรัพย์ไมม่ตัีวตัน (68,548)           (49,978)           (46,068)          (68,548)            (49,978)          (46,068)            

   สทิธิการเช่าท่ีดนิ -                        (5,400)             -                       -                        (5,400)             -                        

เงินสดใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (10,577,436)   (11,571,242)   (13,443,913)  (10,577,436)    (11,571,242)  (13,443,913)    

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ (1,522,844)     (3,239,813)     (3,914,705)     (1,522,844)      (3,239,813)     (3,914,705)      

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีสว่นไดเ้สยี

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงิน
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งบกระแสเงินสด 

ส าหรับปี ส้ินสุดวันที ่31 ธ.ค. 2558 และ 2557, 2556

(พันบาท)

2558 2557 2556 2558 2557 2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินปนัผลจา่ยผู้ถอืหุ้นบริษัทฯ (1,277,639) (1,163,565) (912,587) (1,277,639) (1,163,565) (912,587)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (1,277,639) (1,163,565) (912,587) (1,277,639) (1,163,565) (912,587)

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) สุทธิ 2,281 (213,091) (1,039,385) 2,281 (213,091) (1,039,385)

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด ณ วันต้นปี 304,422 517,513 1,556,898 304,422 517,513 1,556,898

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด ณ วันสิ้นปี 306,703 304,422 517,513 306,703 304,422 517,513

งบการเงิน งบการเงินเฉพาะกจิการ

ทีแ่สดงเงินลงทนุตามวิธีสว่นไดเ้สยี

 
 
 
 
 
 
 
 



56-1-58 

หน้า 139 
 

 



56-1-58 

หน้า 140 
 

14. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

การด าเนินงานและฐานะการเงินท่ีผ่านมา 
                  ทำงด้ำนงบแสดงฐำนะกำรเงินของบริษัทฯ  ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558  ประกอบด้วย               
สินทรัพย์ 60,024.2 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.0 จำกปี 2557  ที่มีสินทรัพย์ 53,574.2 ล้ำนบำท รำยกำร    
สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นที่ส ำคัญคือ เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำย-สุทธิเพิ่มขึ้น 7,482.2 ล้ำนบำท เงินลงทุน       
ในหลักทรัพย์ที่จะถือจนครบก ำหนด-สุทธิเพิ่มขึ้น 535.3 ล้ำนบำท ในขณะที่สินทรัพย์จำกกำรประกันภัย 

ต่อ-สุทธิลดลง 1,409.1 ล้ำนบำท และเบี้ยประกันภัยค้ำงรับสุทธิลดลง 196.2 ล้ำนบำท  
             ด้ำนหน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ  บริษัทฯ  มีหนี้สิน  25,567.8  ล้ำนบำท  ลดลงจำกปี  2557 
เล็กน้อยจ ำนวน 35.0 ล้ำนบำทหรือร้อยละ 0.1 รำยกำรส ำคัญที่เปลี่ยนแปลง คือ เงินส ำรองค่ำสินไหม
ทดแทนและค่ำสินไหมทดแทนค้ำงจ่ำยลดลง  1,348.1 ล้ำนบำท  และหนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชี
เพิ่มขึ้น 1,360.0 ล้ำนบำท 
  ด้ำนส่วนของเจ้ำของ  ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558  บริษัทฯ  มีส่วนของเจ้ำของ 34,456.2 ล้ำน
บำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.2 จำกปี 2557  ที่มีส่วนของเจ้ำของ 27,971.4 ล้ำนบำท  รำยกำรที่ส ำคัญคือ 
องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้ำของ เพิ่มขึ้น 5,419.6 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 28.6 และก ำไรสะสมยัง
ไม่ได้จัดสรรเพิ่มขึ้น 1,065.3 ล้ำนบำท                                                                
 ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2558 บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับรวมทุกประเภท 15,867.4 ล้ำนบำท  เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 0.6 เมื่อเทียบกับปี 2557 โดยในปีนี้กำรประกันภัยที่มีอัตรำกำรขยำยตัวสูงสุดคือ กำรประกันภัย
รถยนต์ ซึ่งขยำยตัวร้อยละ 4.0 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ                                                                                                                                                      
  ด้ำนผลประกอบกำรจำกกำรรับประกันภัย  ปรำกฏผลก ำไร 1,591.0 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี
ก่อนเล็กน้อย เป็นจ ำนวน 10.8 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 0.7 สำเหตุหลักมำจำกในปี 2557 มีกำรกลับรำยกำร
ส ำรองหนี้สงสัยจะสูญจำกบริษัทรับประกันภัยต่อรำยใหญ่ จ ำนวน 74.0 ล้ำนบำท จึงท ำให้ก ำไรของปี 
2557 แสดงยอดสูงกว่ำควำมเป็นจริง หำกไม่นับรวมรำยกำรดังกล่ำว ก ำไรจำกกำรรับประกันภัยในปี 
2558  จะสูงกว่ำปี 2557 จ ำนวน 63.2 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 3.9 
  ก ำไรจำกกำรลงทุนและรำยได้อ่ืน 1,233.5 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 5.8  เมื่อ
รวมกับผลก ำไรจำกกำรรับประกันภัยหักเงินสมทบฯ  (หมำยถึง เงินสมทบส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
และส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย เงินสมทบกองทุนประกันวินำศภัย และเงินสมทบกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัย) รวมเป็นก ำไรก่อนหักภำษีเงินได้ 2,745.9 ล้ำนบำท  เพิ่มขึ้นจำกปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 
2.1  หลังหักภำษีเงินได้  คงเหลือเป็นก ำไรสุทธิ 2,342.3 ล้ำนบำท  เพิ่มขึ้นจำกปี 2557 ร้อยละ 1.9 หรือคิด
เป็นก ำไรสุทธิต่อหุ้น 22.0 บำท เพิ่มขึ้นจำกปี 2557 ซึ่งมีก ำไรต่อหุ้นเท่ำกับ 21.58 บำท 
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  กำรจัดสรรเงินปันผลในปี  2558   คณะกรรมกำรบริษัทฯ   เสนอผู้ถือหุ้นให้จัดสรรเงินปันผล
งวด สุดท้ำยของปี 2558  หุ้นละ 3.75  บำท เมื่อรวมเงินปันผลระหว่ำงกำลที่จัดสรรไปแล้ว 3 งวด งวดละ 
2.75 บำท ต่อหุ้น รวมจำ่ยในปี 2558 อัตรำหุน้ละ 12 บำท เท่ำกับปี 2557 ที่จ่ำยปันผลอัตรำ หุ้นละ 12 บำท 
ผลการด าเนินงานของการรับประกันภัยแต่ละประเภท ในปี 2558    
  การประกันอัคคีภัย       
  บริษัทฯ มีเบี้ยประกันอัคคีภัยรวม 1,723.9  ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 3.2  จำกปี 2557  สำเหตุ
หลักมำจำกกำรเติบโตของเบี้ยประกันภัยลดลงในหลำยช่องทำง โดยเฉพำะช่องทำงธุรกิจลูกค้ำองค์กร 
ช่องทำงธุรกิจสถำบันกำรเงิน โดยมีลูกค้ำรำยกลำงและรำยใหญ่ เปลี่ยนไปท ำประกันควำมเสี่ยงภัยทุก
ชนิด (All Risk Insurance)   
  เบี้ยประกันภยัรับสุทธิเท่ำกับ 1,072.1 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 0.2 โดยบริษัทฯ รับเสี่ยงภัยไว้
เองร้อยละ 62.2  เพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 60.3   ในปี 2557  อัตรำส่วนควำมเสียหำยของกำรประกันอัคคีภัยใน
ปีนี้คิดเป็นร้อยละ -3.7 ต่ ำกว่ำ ปี 2557 ซึ่งอยู่ในระดับร้อยละ 23.2 สำเหตุหลักมำจำกควำมเสียหำยที่
เกิดขึ้นจำกมหำอุทกภัยในไตรมำสที่ 4 ปี 2554  ในส่วนของกำรรับประกันภัยต่อที่มีผลกระทบในปี 2556 
ได้ค่อยๆลดลงในปี 2557 และปี 2558 จึงส่งผลให้ก ำไรจำกกำรรับประกันภัยเพิ่มขึ้นเป็น 564.9 ล้ำนบำท 
ก ำไรเพิ่มขึ้นจำกปี 2557 เท่ำกับ 110.5 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 24.3    
  การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง         

   - ตัวเรือ   บริษัทฯ   มีเบี้ยประกันภัยรับ  47.1   ล้ำนบำท  เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.9  เมื่อเทียบกับ 
ปี   2557   สำเหตุหลักมำจำกเบี้ยประกันภัยเพิ่มขึ้นจำกช่องทำงธุรกิจนำยหน้ำและช่องทำงธุรกิจสำขำ 
และกำรร่วมทุน    
  เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ  13.0 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ  18.8 จำกปีที่ผ่ำนมำ โดย บริษัทฯ รับ
เสี่ยงภัยไว้เอง ร้อยละ 27.6 เปรียบเทียบกับร้อยละ 38.4 ในปีที่ผ่ำนมำ  ส ำหรับค่ำสินไหมทดแทนมี
จ ำนวนเท่ำกับ 4.0 ล้ำนบำท   ลดลง 4.9 ล้ำนบำท   จำกปี 2557    ผลกำรรับประกันภัยในปี  2558    มี
อัตรำควำมเสียหำยร้อยละ 25.3  มีก ำไรจำกกำรรับประกันภัย 14.1  ล้ำนบำท  ก ำไรเพิ่มขึ้นจำกปีที่ผ่ำนมำ 
9.1 ล้ำนบำท   
  - สินค้ำ  บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับ 328.0 ล้ำนบำท  ลดลงร้อยละ  7.5  จำกปี  2557  สำเหตุ
หลักมำจำกธุรกิจส่งออกที่มีปริมำณลดลง                                                             
  เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ  เท่ำกับ  194.4  ล้ำนบำท  ลดลง ร้อยละ 4.5  โดยบริษัทฯ  มีกำรรับ
เสี่ยงภัยไว้เอง เพิ่มขึ้นจำกร้อยละ  57.4  ในปีที่ผ่ำนมำ เป็นร้อยละ  59.3  ในปี  2558  ผลกำรรับประกันภัย
ในปี 2558 มีอัตรำควำมเสียหำย  ร้อยละ 16.2 ลดลงจำกปีที่ผ่ำนมำที่มีอัตรำควำมเสียหำย    ร้อยละ 29.7 
ส่งผลให้มีก ำไรจำกกำรรับประกันภัยสินค้ำ  90.7 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.5 จำกปีที่ผ่ำนมำ 
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  การประกันภัยรถยนต์       
  ในปี 2558 บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับ 6,967.1  ล้ำนบำท ขยำยตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.0  เมื่อ
เทียบกับปี 2557 สำเหตุหลักมำจำกกำรขยำยงำนผ่ำนทำงช่องทำงธุรกิจสำขำและกำรร่วมทุน ซึ่งมีงำน
ผ่ำนนำยหน้ำบุคคล อีกทั้งมีกำรขยำยฐำนลูกค้ำช่องทำง Bancassurance และขยำยงำนผ่ำนช่องทำงธุรกิจ
ลูกค้ำองค์กร 
  เบี้ยประกันภัยรับสุทธิเท่ำกับ 6,733.8  ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.4  โดยปีนี้ บริษัทฯ รับเสี่ยง
ภัยไว้เองร้อยละ 96.7 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจำกปี 2557  ที่ร้อยละ 96.3  ส ำหรับอัตรำควำมเสียหำย ในปี 2558 
อยู่ที่ร้อยละ 66.7 เพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 66.2 ในปี 2557 ส่งผลให้มีก ำไรจำกกำรรับประกันภัยรถยนต์ลดลง     
ร้อยละ 54.2  เมื่อเทียบกับปี 2557  หรือมีก ำไร 103.7 ล้ำนบำท         
  การประกันภัยเบ็ดเตล็ด                                            
    กำรประกันภัยประเภทนี้  ประกอบด้วยกำรประกันภัย 5 ประเภท คือ  กำรประกันภัย
อุบัติเหตุ กำรประกันภัยด้ำนวิศวกรรม  กำรประกันภัยเกี่ยวกับบุคคล  กำรประกันภัยเกี่ยวกับกำรบิน  
และกำรประกันภัยกำรเสี่ยงภัยทุกชนิด   ในปี  2558  บริษัทฯ  มีเบี้ยประกันภัยรับรวม   6,801.2  ล้ำนบำท   
ลดลงร้อยละ 1.5 จำกปี 2557 ที่มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 6,902.9 ล้ำนบำท  โดยเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง
ในปีนี้  ที่ลดลงบำงส่วน มำจำกกำรประกันภัยกำรเสี่ยงภัยทุกชนิด ผ่ำนทำงช่องทำงธุรกิจนำยหน้ำ 
  เบี้ยประกันภัยรับสุทธิของกำรประกันภัยเบ็ดเตล็ดทุกประเภทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น3,155.8 ล้ำน
บำท ลดลงร้อยละ 1.4  ในปีนี้ บริษัทฯ รับเสี่ยงภัยไว้เองร้อยละ 46.4  ซึ่งเท่ำกับปี  2557  โดยมีอัตรำส่วน 
ควำมเสียหำยในภำพรวมของกำรประกันภัยเบ็ดเตล็ดปี 2558 อยู่ที่ร้อยละ 36.4 ลดลงจำกร้อยละ 39.0 ใน
ปี 2557  แต่มีค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัยทั้งสิ้น 3,004.3 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 58.9 ล้ำนบำท จำกปีที่ผ่ำนมำ 
ส่งผลให้มีก ำไรจำกกำรรับประกันภัยเบ็ดเตล็ด 817.6 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีก่อนร้อยละ 1.6 
  ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย  
  บริษัทฯ มีค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัยทั้งสิ้น  10,619.1  ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปีที่ผ่ำนมำ
ร้อยละ 3.0 ทั้งนี้  ค่ำสินไหมทดแทนและค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นในระหว่ำงปี
ลดลงจำกปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 2.0 ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัยอื่น เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.0 และค่ำใช้จ่ำยใน
กำรด ำเนินงำน เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.3 เน่ืองจำกในปี 2556 บริษัทฯ ตั้งส ำรองค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ส ำหรับ
บริษัทประกันภัยต่อต่ำงประเทศบำงรำยที่คำดว่ำจะเก็บเงินไม่ได้ และในปี 2557 มีรำยกำรโอนกลับ 
ส ำรองค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญนี้มำบำงส่วน 
  ทั้งนี้ในปี 2558 บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับตรงทุกประเภท 15,295.8 ล้ำนบำท เติบโตร้อยละ 
0.9จำกปี 2557 และมีส่วนแบ่งกำรตลำดปี 2558  ร้อยละ 7.3 ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2557 ที่มีส่วน
แบ่งกำรตลำดร้อยละ 7.4 โดยยังคงรักษำส่วนแบ่งตลำดที่อันดับ 3 เช่นเดียวกับปีที่ผ่ำนมำ โดยกำร
ประกันภัยรถยนต์ที่มีสัดส่วนเบี้ยประกันภัยร้อยละ 45.5 มีอัตรำกำรเติบโตร้อยละ 4.2 ส่งผลให้ส่วนแบ่ง
ตลำดเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ปี  2558   เท่ำกับร้อยละ 5.8 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจำกปี 2557 และกำรประกัน
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อัคคีภัยมีส่วนแบ่งตลำดเพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 14.4 ในปี 2557 เป็นร้อยละ 14.7 ในปี 2558 ในขณะที่กำร
ประกันภัยทำงทะเล และกำรประกันภัยเบ็ดเตล็ด มีส่วนแบ่งกำรตลำดร้อยละ 6.3 และ 8.8 ตำมล ำดับ 

รายได้จากการลงทุน  
ณ ณ  สิ้นปี 2558 บริษัทฯ มีเงินลงทุนตำมรำคำทุนทั้งสิ้น 19,319.4 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปี 2557 

จ ำนวน 1,209.4 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.7 ส ำหรับกำรจัดสรรเงินลงทุนนั้น ส่วนหนึ่งของเงิน
ลงทุนจ ำนวน 12,120.8 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 62.7 ของเงินลงทุนทั้งหมด เป็นกำรลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้
ผลตอบแทนคงที่  (Fixed-income) อีกส่วนหน่ึงจ ำนวน 7,198.6 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 37.3 ของเงินลงทุน
ทั้งหมด เป็นกำรลงทุนในหุ้นทุน หน่วยลงทุน ทั้งที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย 

ในส่วนของกำรลงทุนที่ให้ผลตอบแทนคงที่ ประกอบด้วยเงินฝำกประจ ำจ ำนวน 7,503.4  
ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 38.8 ของเงินลงทุนทั้งหมด เพิ่มขึ้น 515.3 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 7.4 เมื่อ
เทียบกับปีก่อนหน้ำ  พันธบัตร 1,675.4 ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.7 ของเงินลงทุนทั้งหมด 
เพิ่มขึ้น 10.6  ล้ำนบำท หรือร้อยละ 0.6 จำกปีก่อน และหุ้นกู้จ ำนวน 1,112.7 ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 5.8 ของเงินลงทุนทั้งหมด เพิ่มขึ้น 202.5 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 22.2  

นอกจำกกำรลงทุนในหลักทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนคงที่ดังกล่ำว บริษัทฯ มีเงินลงทุนที่ให้
ผลตอบแทนคงที่อีกประเภทหนึ่งคือเงินให้กู้ยืมโดยมีอสังหำริมทรัพย์จ ำนองเป็นประกันจ ำนวน 1,826.4 
ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.4 ของเงินลงทุนทั้งหมด ลดลง 62.5 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 3.3 

ในส่วนของกำรลงทุนในตรำสำรทุนนั้น บริษัทฯ มีเงินลงทุนในหุ้นทุนที่จดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ำนวน 4,177.6 ล้ำนบำท  คิดเป็นร้อยละ 21.6 ของกำรลงทุนทั้งหมด ลดลง 
119.8 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 2.8 โดยบริษัทฯ ยังคงมีนโยบำยกำรลงทุนในระยะยำว โดยปัจจัยพื้นฐำนที่ดี
ของหลักทรัพย์ที่บริษัทฯ เลือกลงทุนจะเป็นปัจจัยหลักซึ่งส่งผลให้มูลค่ำของกิจกำรมีกำรเติบโตอย่ำง
ยั่งยืน และช่วยลดควำมผันผวนของมูลค่ำเงินลงทุนให้น้อยลง 

บริษัทฯ ได้ลงทุนในหลักทรัพย์หุ้นสำมัญของบริษัทจ ำกัดที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์จ ำนวน 656.6 ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.4 ของเงินลงทุนทั้งหมด โดยเพิ่มขึ้นจำกปี
ก่อน 6.8 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 1.0 จำกกำรลงทุนเพิ่มเติมในหุ้นทุนนอกตลำดฯ  อนึ่งหุ้นทุนนอกตลำด
หลักทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นกำรลงทุนเชิงยุทธศำสตร์ กำรเข้ำไปถือหุ้นเป็นกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ
และสนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัทฯ 

บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทร่วมจ ำนวน 198.6 ล้ำนบำท หรือสัดส่วนร้อยละ 1.0 เพิ่มขึ้น 
43.7 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 28.2 ซึ่งส่วนที่เพิ่มขึ้นนี้เกิดจำกกำรรับรู้ผลก ำไรในบริษัทร่วมนั้นๆ  อนึ่ง เงิน
ลงทุนในบริษัทร่วมเป็นกำรลงทุนโดยกำรถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ   20    และเป็นกำรลงทุนในต่ำงประเทศ    
ได้แก่ กำรลงทุนในบริษัทประกันภัยในประเทศกัมพูชำ และสปป. ลำว อันเป็นกำรเพิ่มโอกำสกำรท ำ
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ธุรกิจในต่ำงประเทศ ซึ่งบริษัทร่วมเหล่ำนั้นล้วนมีศักยภำพที่จะเติบโตทั้งในด้ำนกำรขยำยธุรกิจและผล
ก ำไร รวมถึงมีควำมสำมำรถในกำรจ่ำยเงินปันผลให้แก่บริษัทฯ ได้ 

นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนตรำสำรหนี้จ ำนวน 540.2 ล้ำนบำท
หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.8 ของเงินลงทุนทั้งหมด ไม่เปลี่ยนแปลงจำกปีก่อนหน้ำ หน่วยลงทุนของ
กองทุนตรำสำรทุนจ ำนวน 377.9 ล้ำนบำท เป็นสัดส่วนร้อยละ 2.0 ของเงินลงทุนทั้งหมด เพิ่มขึ้น 130.0 
ล้ำนบำท หรือร้อยละ 52.4 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์ และทรัสต์เพื่อกำรลงทุนใน
อสังหำริมทรัพย์ ตลอดจนกองทุนรวมโครงสร้ำงพื้นฐำนจ ำนวน 1,247.7 ล้ำนบำท เป็นสัดส่วนร้อยละ 
6.5 เพิ่มขึ้น 484.5 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 63.5 

รำยได้จำกกำรลงทุนส ำหรับปี 2558 มีจ ำนวน 1,343.3 ล้ำนบำท ประกอบด้วยรำยได้ดอกเบี้ย 
380.3 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 4.2 เงินปันผลรับ 745.1 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.5 ก ำไรจำกกำรขำย
หลักทรัพย์และสินทรัพย์ 44.4 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 286.1 รำยได้ค่ำเช่ำและอ่ืนๆ 161.9 ล้ำนบำท 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.9 ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม ซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย 11.6 ล้ำนบำท 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.4 ค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทุน 87.4 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 3.5 ขำดทุนจำกกำรบันทึกรำยกำร
ด้อยค่ำของเงินลงทุน 22.4 ล้ำนบำท ท ำให้มีรำยได้จำกกำรลงทุนสุทธิ 1,233.5 ล้ำนบำท 

ณ วันสิ้นปี ดัชนีตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปิดที่ 1,288.02 จุด ลดลงจำกปี 2557 ซึ่ง
ปิดที่ 1,497.67 จุด ลดลง 209.65 จุด หรือร้อยละ 14.0 รำคำสินค้ำโภคภัณฑ์ ได้แก่ น้ ำมันปรับตัวลดลง
มำก ตลำดกำรเงินมีควำมผันผวนส่งผลต่อกิจกรรมทำงเศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจโลกยังมีควำม
เปรำะบำง ส ำหรับเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยอันเป็นผลจำกนโยบำยภำครัฐที่ผลักดัน
กำรลงทุนโครงสร้ำงพื้นฐำนให้มำกขึ้น อย่ำงไรก็ตำมบริษัทฯมีส่วนเกินทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำ
หุ้นในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจ ำนวน 30,252.6 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปี 2557 จ ำนวน 6,747.1 
ล้ำนบำท หรือร้อยละ 28.7 

ฐานะการเงิน 
สินทรัพย์ 

 สินทรัพย์ของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2558 มีจ ำนวน 60,024.0 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปี 2557 จ ำนวน 
6,449.8 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 12.0 รำยกำรสินทรัพย์ที่ส ำคัญมีดงันี้ 

- เงินลงทุนในหลักทรัพย์ จ ำนวน 47,432.6 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน 8,001.9 ล้ำนบำท             
หรือร้อยละ 20.3 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ ประกอบด้วย เงินลงทุนเผื่อขำยสุทธิ 39,558.3 
ล้ำนบำท เป็นสัดส่วนร้อยละ 65.9 ของสินทรัพย์รวม เงินลงทุนที่จะถือจนครบก ำหนดสุทธิ 
(เงินฝำกสถำบันกำรเงินที่ครบก ำหนดเกินกว่ำ 3 เดือน) เท่ำกับ 7,323.4 ล้ำนบำท คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 12.2 ของสินทรัพย์รวม เงินลงทุนทั่วไปสุทธิเท่ำกับ 550.9 ล้ำนบำท คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 0.9 ของสินทรัพย์รวม 
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- สินทรัพย์จำกกำรประกันภัยต่อสุทธิ 5,082.7 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีก่อน 1,409.1 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 21.7 

- เงินให้กู้ยืมสุทธิ  1,828.0 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีก่อน 64.7 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 3.4 
- เบี้ยประกันภัยค้ำงรับ 2,216.7 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีก่อน 196.2 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 8.1 
- เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  306.7  ล้ำนบำท   เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน  2.3  ล้ำนบำท  
หรือร้อยละ 0.7 

- ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ รวมอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนสุทธิเท่ำกับ 1,406.0 ล้ำนบำท 
เพิม่ขึ้นจำกปีก่อน 44.0 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 3.2 

- สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี 772.7 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีก่อน 44.6 ล้ำนบำท หรือ      
ร้อยละ 5.5 

หนี้สิน 
หนี้สินของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2558 มีจ ำนวน 25,567.8 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี 2557 จ ำนวน 35.0 

ล้ำนบำท หรือร้อยละ 0.1 รำยกำรหนี้สินที่ส ำคัญมีดังน้ี 
- ส ำรองค่ำสินไหมทดแทนและค่ำสินไหมทดแทนค้ำงจ่ำยจ ำนวน 6,683.1 ล้ำนบำท ลดลง
จำกปีก่อน 1,348.1 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 16.8 

- เงินส ำรองเบี้ยประกันภัยจ ำนวน  7,271.9  ล้ำนบำท   ลดลงจำกปีก่อน  61.8 ล้ำนบำท  หรือ 
ร้อยละ 0.8 

- เจ้ำหนี้บริษัทประกันภัยต่อจ ำนวน 1,920.4 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีก่อน 234.8 ล้ำนบำท หรือ
ร้อยละ 10.9 

- เบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้ำ 1,615.1 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน 146.8 ล้ำนบำท  หรือ      
ร้อยละ 10.0 

- หนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชี จ ำนวน 6,098.4 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน 1,360.0 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 28.7 

ส่วนของเจ้าของ 
 ส่วนของเจ้ำของของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2558  มีจ ำนวน 34,456.2 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปี 2557 

จ ำนวน 6,484.8 ล้ำนบำท  หรือร้อยละ 23.2 โดยมีรำยกำรที่ส ำคัญดังนี้ 
- ก ำไรสะสมยังไม่จัดสรร 4,401.0 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน 1,065.3 ล้ำนบำท  หรือ 
  ร้อยละ 31.9 
- ก ำไรส ำหรับปีเท่ำกับ 2,342.3 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน 44.5 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 1.9 
- จ่ำยเงินปันผลในปี 2558 จ ำนวน 1,277.6 ล้ำนบำท  (อัตรำ 12 บำทต่อหุ้น) 
- องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้ำของ (ส่วนเกินทุนจำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุนสุทธิจำกภำษี       
เงินได้) เป็นจ ำนวน 24,341.5 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน 5,419.6 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 28.6 
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คุณภาพสินทรัพย์ 
ลูกหน้ี (เบี้ยประกันภัยค้างรับ) 

     ณ วันสิ้นปี 2558 บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยค้ำงรับสุทธิ 2 ,216.7  ล้ำนบำท ลดลงจำกปีก่อน 
196.2 ล้ำนบำท หรอืร้อยละ 8.1 โดยเบี้ยประกันภัยค้ำงรับ สำมำรถแยกตำมอำยุหนี้ได้ ดังนี้ 

 
  
 

ระยะเวลำค้ำงรับ 

2558 2557 
จำกผู้เอำ
ประกันภัย 

จำก
ตัวแทน
และ

นำยหน้ำ
ประกันภัย 

จำกกำรรับ
ประกันภัย

ต่อ 

รวม จำกผู้เอำ
ประกันภัย 

จำก
ตัวแทน
และ

นำยหน้ำ
ประกันภัย 

จำกกำรรับ
ประกันภัย

ต่อ 

รวม 

ยังไม่ถงึก ำหนดรบัช ำระ  629.9   1,055.4   44.8   1,730.1  710.3 1,104.5 50.2 1,865.0 
ค้ำงรับไม่เกนิ 30 วัน  107.0   93.5   20.8   221.3  111.4 91.6 5.3 208.3 
ค้ำงรับ 31 - 60  วัน  40.5   61.0   5.1   106.6  58.0 57.3 5.4 120.7 
ค้ำงรับ 61 - 90  วัน  17.2   37.0   0.5   54.7  29.1 26.9 7.4 63.4 
ค้ำงรับ 91 วัน - 1 ปี  35.8   58.9   8.8   103.5  17.3 113.5 15.3 146.1 
ค้ำงรับเกินกว่ำ 1 ปี  2.2   20.0   4.2   26.4  14.4 16.5 1.0 31.9 
รวมเบี้ยประกนัภัยค้ำงรับ  832.6   1,325.8   84.2   2,242.6  940.5 1,410.3 84.6 2,435.4 
หัก: ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  (2.2)  (20.0)  (3.7)  (25.9) (5.2) (16.5) (0.8) (22.5) 
เบี้ยประกันภัยค้ำงรบัสุทธิ  830.4   1,305.8   80.5   2,216.7  935.3 1,393.8 83.8 2,412.9 

          
 

ลูกหนี้เบี้ยประกันภัยค้ำงรับจ ำนวนรวมทั้งสิ้น 2,242.6 ล้ำนบำท  เป็นเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถึง
ก ำหนดรับช ำระและค้ำงรับไม่เกิน 30 วัน จ ำนวน 1,951.4 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 87.0 ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงก ำหนดช ำระตำมระยะเวลำเครดิตที่ได้รับ  อย่ำงไรก็ตำม  บริษัทฯ ได้พัฒนำ
กระบวนกำรติดตำมหนี้และเพิ่มช่องทำงกำรจัดเก็บเงิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรเรียกเก็บเบี้ย
ประกันภัยอย่ำงต่อเน่ือง ซึ่งท ำให้อัตรำส่วนผลกำรประเมินรำคำเบี้ยประกันภัยค้ำงรับของบริษัทฯ เป็นไป
ตำมหลักเกณฑ์ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัยก ำหนดไว้ 

ส ำหรับเบี้ยประกันภัยที่มีโอกำสจะเก็บเงินไม่ได้  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหนี้ที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร
ทำงกฎหมำย บริษัทฯ ได้พิจำรณำตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตำมประกำศเร่ืองนโยบำยกำรตั้งหนี้สูญของ
บริษัทฯ  ซึ่งจ ำนวนที่ตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญนี้คิดว่ำเพียงพอกับจ ำนวนเงินที่มีควำมเสี่ยงที่จะเก็บเงิน
ไม่ได้ 
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เงินให้กู้ยืม 
  ณ สิ้นปี 2558 บริษัทฯ มีเงินให้กู้ยืมรวม 1,829.3 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีก่อน 64.2 ล้ำนบำท 
หรือลดลงร้อยละ 3.4  ทั้งนี้ เป็นกำรให้กู้ยืมซึ่งมีอสังหำริมทรัพย์จ ำนองเป็นประกัน หรือมีบุคคลค้ ำ
ประกัน เงินให้กู้ยืมดังกล่ำวประกอบด้วย เงินให้กู้ยืมเพื่ อที่อยู่อำศัย จ ำนวน 167.0 ล้ำนบำท คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 9.1 และให้กู้ยืมแก่ผู้ประกอบธุรกิจอสังหำริมทรัพย์และธุรกิจอ่ืนจ ำนวน 1,662.3 ล้ำน
บำท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90.9   
  ในกำรลงทุนให้กู้ยืมโดยมีอสังหำริมทรัพย์จ ำนองเป็นประกันนั้น กำรประเมินมูลค่ำ
หลักประกัน กำรก ำหนดวงเงินให้กู้ยืม อำยุสัญญำ เงื่อนไขกำรผ่อนช ำระดอกเบี้ยและกำรคืนเงินต้นจะ
เป็นไปตำมข้อก ำหนดของกฎหมำยและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง กล่ำวคือหลักทรัพย์ที่ลูกหนี้น ำมำจด
ทะเบียนจ ำนองเพื่อค้ ำประกันเงินกู้นั้นมีมูลค่ำเพียงพอที่บริษัทฯ จะได้รับช ำระหนี้โดยสิ้นเชิง 

 ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม สำมำรถแยกตำมอำยุหนี้ได้ดังนี้     
   (ล้ำนบำท) 

ระยะเวลาค้างช าระ 

2558 2557 
เงินตน้ รวม เงินตน้ รวม 

ทรัพย์สินจ านอง
เป็นประกัน 

อื่นๆ ทรัพย์สินจ านอง
เป็นประกัน 

อื่นๆ 

ยังไม่ถึงก าหนดช าระ 1,663.6 2.9 1,666.5 1,858.2 4.6 1,862.8 
เกินกว่าก าหนดช าระ       
        น้อยกว่า 3 เดือน 3.0 - 3.0 6.4 - 6.4 
        3 - 6  เดือน 2.8 - 2.8 2.0 - 2.0 
        7 - 12 เดือน 19.0 - 19.0 - - - 
        มากกว่า  12  เดือน 138.0 - 138.0 22.3 - 22.3 
รวม 1,826.4 2.9 1,829.3 1,888.9 4.6 1,893.5 
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (1.3) - (1.3) (0.8) - (0.8) 
เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ย
ค้างรับสุทธิ 

1,825.1 2.9 1,828.0 1,888.1 4.6 1,892.7 

 
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 

ภำพรวมเศรษฐกิจโลกในปี 2558 โดยรวมยังเปรำะบำง เนื่องจำกขำดแรงขับเคลื่อนที่ดี และ
ยังได้รับผลกระทบจำกรำคำสินค้ำโภคภัณฑ์ตกต่ ำ กำรค้ำที่ลดลง ตลอดจนควำมผันผวนของตลำด
กำรเงิน  ส่วนเศรษฐกิจขนำดใหญ่มีกำรขยำยตัวที่ดีขึ้น อย่ำงเช่นสหรัฐฯ ยูโรโซน และญ่ีปุ่น แต่กลับ
ไม่ได้ช่วยเศรษฐกิจประเทศอื่นได้มำกนัก ซึ่งท ำให้เศรษฐกิจโลกยังต้องเผชิญควำมเสี่ยงจำกกำรชะลอตัว
ลงของประเทศก ำลังพัฒนำ โดยเฉพำะจีนอยู่ระหว่ำงกำรเปลี่ยนผ่ำนไปสู่ประเทศที่พึ่งพิงกำรเติบโตจำก
กำรบริโภคและกำรบริกำรภำยในประเทศ ประกอบกับนโยบำยกำรเงินของภูมิภำคต่ำงๆที่สวนทำงกัน 



56-1-58 

หน้า 148 
 

ส ำหรับเศรษฐกิจสหรัฐฯฟื้นตัวอย่ำงแข็งแกร่งต่อเนื่องจำกปี 2557 โดยชะลอลงบ้ำงในภำคกำรบริโภค 
จำกกำรปรับขึ้นอัตรำดอกเบี้ยของธนำคำรกลำงสหรัฐ แต่ตลำดแรงงำนยังค่อยๆ ปรับดีขึ้นต่อเนื่อง 
ส ำหรับเศรษฐกิจกลุ่มยูโรโซนยังมีสัญญำณฟื้นตัวสะท้อนจำก Purchasing Managers Index (PMI) ที่
ปรับดีขึ้นต่อเนื่อง โดยมีแรงสนับสนุนจำกอุปสงค์ในประเทศที่ได้รับอำนิสงส์จำกรำคำน้ ำมันที่ อยู่ใน
ระดับต่ ำและกำรส่งออกของเยอรมนีที่เร่ิมกลับมำขยำยตัวมำกขึ้น ขณะที่เศรษฐกิจญ่ีปุ่นมีสัญญำณฟื้น
ตัวอย่ำงค่อยเป็นค่อยไปสะท้อนจำกดัชนี PMI ที่ยังอยู่ในทิศทำงของกำรฟื้นตัว โดยเร่ิมเห็นสัญญำณกำร
ฟื้นตัวของกำรลงทุนภำคเอกชนโดยมีปัจจัยสนับสนุนจำกระดับก ำไรของภำคธุรกิจที่อยู่ในระดับสูง 
ประกอบกับควำมเชื่อมั่นของภำคธุรกิจที่เร่ิมปรับดีขึ้น ส ำหรับเศรษฐกิจจีนชะลอลงต่อเนื่องตำมกำร
ลงทุนที่ชะลอลงในภำคอุตสำหกรรม ภำคอสังหำริมทรัพย์ และโครงสร้ำงพื้นฐำนขณะที่กำรส่งออกหด
ตัวจำกอุปสงค์ประเทศคู่ค้ำที่อ่อนแอโดยเฉพำะอำเซียน ส่งผลให้ภำคกำรผลิตยังชะลอลง 

เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวอย่ำงช้ำๆ กำรใช้จ่ำยภำยในประเทศยังเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก 
โดยมำจำกทั้งส่วนภำครัฐและภำคเอกชน ที่ส่วนหนึ่งได้รับผลบวกจำกกำรเร่งซื้อรถยนต์ก่อนกำรปรับ
ขึ้นภำษีสรรพสำมิต ภำคกำรท่องเที่ยวฟื้นตัวต่อเนื่อง กำรส่งออกสินค้ำหดตัวอย่ำงมำก เพรำะได้รับ
ผลกระทบจำกเศรษฐกิจจีนและอำเซียนที่ชะลอลง ถึงแม้ว่ำรำคำน้ ำมันในตลำดโลกซึ่งเป็นต้นทุนส ำคัญ
มีกำรปรับตัวลงอย่ำงมำก แต่รำคำสินค้ำโภคภัณฑ์ รวมถึงสินค้ำส่งออกยังตกต่ ำ จำกกำรฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจที่ไม่ทั่วถึงในทุกภำคส่วน ส่งผลให้กำรลงทุนภำคเอกชนอยู่ระหว่ำงชะลอกำรลงทุน 

บริษัทฯ มีรำยได้จำกกำรจัดกำรลงทุนโดยรวมปรับเพิ่มขึ้นจำกปีก่อน โดยมีรำยได้ดอกเบี้ย
และเงินปันผลเท่ำกับ 1,125.4 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 60.2 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 5.7  ก ำไรจำกกำรขำย
หลักทรัพย์เท่ำกับ 43.4 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 34.3 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 376.9 รวมรำยได้จำกกำรลงทุนสุทธิ 
1,233.5 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 67.2 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 5.8 ซึ่งเมื่อรวมกับผลก ำไรจำกกำรรับประกันภัย  ท ำ
ให้บริษัทฯ มีก ำไรสุทธิในปี 2558 เป็นจ ำนวน 2,342.3 ล้ำนบำท  

นอกจำกนี้กำรลงทุนของบริษัทฯ มีมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์โดยรวมแล้ว
มำกกว่ำรำคำทุน ซึ่งบ่งชี้โดยองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้ำของในงบดุลปี 2558 ซึ่งเป็นรำยกำรแสดง
ไว้ในส่วนเกินทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำเงินลงทุนสุทธิจำกภำษีเงินได้ เป็นจ ำนวนเงินเท่ำกับ 
24,341.5 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปีก่อนจ ำนวน 5,419.6 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 28.6 

เมื่อจ ำแนกในรำยละเอียด ณ วันสิ้นปี 2558 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ส ำคัญได้แก่ 
เงินลงทุนในพันธบัตรที่รำคำทุนเท่ำกับ 1,675.4 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นมูลค่ำยุติธรรมเท่ำกับ 1,708.2 ล้ำน
บำท เงินลงทุนในหุ้นทุนที่จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ 4,177.6 ล้ำนบำท หรือมูลค่ำยุติธรรมเท่ำกับ 
34,430.8 ล้ำนบำท (รวมใบส ำคัญแสดงสิทธิ) หุ้นทุนนอกตลำดหลักทรัพย์ 656.6 ล้ำนบำท คิดเป็นมูลค่ำ
ยุติธรรมเท่ำกับ 550.9 ล้ำนบำท และเงินลงทุนในบริษัทร่วมเท่ำกับ 198.6 ล้ำนบำท 
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เงินลงทุนในหน่วยลงทุนตำมรำคำทุนมีมูลค่ำเท่ำกับ 2,165.8 ล้ำนบำท คิดเป็นมูลค่ำยุติธรรม
เท่ำกับ 2,269.8 ล้ำนบำท จ ำแนกได้เป็นหน่วยลงทุนของกองทุนตรำสำรหนี้ กองทุนตรำสำรทุน กองทุน
อสังหำริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้ำงพื้นฐำน  
สภาพคล่อง 

กระแสเงินสด 
ณ สิ้นปี 2558 บริษัทฯ มีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด จ ำนวน 306.7 ล้ำนบำท ลดลง 

2.3 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 0.7 โดยมีเงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมต่ำงๆ ดังนี้ 
                   (ล้ำนบำท) 
 2558 2557 
เงินสดสุทธิได้มาจาก  ใช้ไปใน  กิจกรรมด าเนินงาน 2,802.7 4,190.3 
เงินสดสุทธิได้มาจาก  ใช้ไปใน  กิจกรรมลงทุน (1,522.8) (3,239.8) 
เงินสดสุทธิได้มาจาก  ใช้ไปใน  กิจกรรมจัดหาเงิน (1,277.6) (1,163.6) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น  ลดลง  สุทธิ 2.3  213.1  

 
- เงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 2,802.7 ล้ำนบำท ประกอบด้วยรำยกำรที่ส ำคัญ 

คือ เบี้ยประกันภัยรับจำกกำรประกันภัยโดยตรง รำยได้จำกกำรลงทุนสุทธิ 
- เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 1,522.8 ล้ำนบำท องค์ประกอบที่ส ำคัญได้แก่  เงิน

ลงทุนในหลักทรัพย์ เงินฝำกสถำบันกำรเงิน เงินลงทุนในบริษัทร่วม และที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ 
- เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน จ ำนวน 1,277.6 ล้ำนบำท เป็นกำรใช้กระแสเงินสด

เพื่อจ่ำยปันผลทั้งหมด 
สินทรัพย์อื่นท่ีมีสภาพคล่อง 
นอกจำกเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดแล้ว ตำมข้อมูลที่ได้ระบุในส่วนของเงินลงทุนใน

หลักทรัพย์นั้น จะเห็นได้ว่ำเงินลงทุนส่วนใหญ่เป็นสินทรัพย์ที่มีสภำพคล่องสูง เช่น พันธบัตรรัฐบำล  
หุ้นจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ หน่วยลงทุน เป็นต้น ซึ่งสินทรัพย์เหล่ำนี้สำมำรถเปลี่ยนเป็นเงินสด
ได้อย่ำงรวดเร็ว เน่ืองจำกเป็นสินทรัพย์ในควำมต้องกำรของตลำด  
รายจ่ายลงทุน 

 ในปี 2558 รำยจ่ำยลงทุนส่วนใหญ่ของบริษัทฯ ประกอบด้วยกำรลงทุนในระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ  เคร่ืองตกแต่ง อุปกรณ์ส ำนักงำน ให้มีรูปแบบที่ทันสมัย  และเพื่อประสิทธิภำพในกำร
บริกำรแก่ลูกค้ำมำกยิ่งขึ้น 

อนึ่ง เงินจ่ำยลงทุนในที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ในงบกระแสเงินสดปี 2558   มีจ ำนวน 285.4   
ล้ำนบำท 
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แหล่งท่ีมาของเงินทุน 
ณ สิ้นปี 2558 บริษัทฯ มีหนี้สิน 25,567.8 ล้ำนบำท ส่วนของเจ้ำของ 34,456.2 ล้ำนบำท คิด

เป็นอัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) เท่ำกับ 0.7 เท่ำ โดยหนี้สินรวมลดลง 
35.0 ล้ำนบำท หรือเปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.1 จำกปีก่อนหน้ำ  เนื่องมำจำกรำยกำรส ำรองค่ำสิ นไหม
ทดแทนและค่ำสินไหมทดแทนค้ำงจ่ำยลดลง และหำกพิจำรณำส่วนของเจ้ำของนั้นเพิ่มขึ้นจำกปีก่อน
หน้ำ 6,484.8 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.2  โดยปัจจัยส ำคัญมำจำกองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของ
เจ้ำของ ซึ่งคือส่วนเกินทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำเงินลงทุนเพิ่มขึ้น 5,419.6 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 28.6 และก ำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรเพิ่มขึ้น 1,065.3 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 31.9  
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คณะกรรมการบริษัท                          เอกสารแนบ 1
อายุ สัดส่วนการถือหุ้น

(ปี) ในบริษัท (%) ช่วงเวลา/ปี ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

1. นายชัย  โสภณพนิช 72 - B.Sc., University of Colorado, U.S.A. 3.261976* 2 ส.ค. 2521 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  บมจ. กรุงเทพประกันภัย

    ประธานกรรมการ - Advanced Management Program, the Wharton 2553 - 2558 ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร  บมจ. กรุงเทพประกันภัย

   School 2553-2558 ประธานคณะผู้บริหาร  บมจ. กรุงเทพประกันภัย

- ปริญญาหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร 2519 - 2552 กรรมการผู้อ านวยการใหญ่  บมจ. กรุงเทพประกันภัย

   ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.รุ่นท่ี 6) 25 เม.ย. 2511 - ก.ค.2521 กรรมการ  บมจ. กรุงเทพประกันภัย

- ประกาศนยีบัตรหลักสูตร Director Certification 25 ก.พ. 2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ

   Program (DCP) รุ่นท่ี 16/2545 2534 - 25 ก.พ. 2559 รองประธานกรรมการ  บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ

   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2531 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  บมจ.ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด)์

- Chairman 2000 รุ่นท่ี 10/2547 2529 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  บมจ.จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบ้ิล

   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2522 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  บมจ.โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์

2511 - 17 มี.ค.2559 กรรมการ  บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต

2552 - 2558 กรรมการ  International Insurance Society, Inc. New York, U.S.A.

2549 - 2551 ประธาน  สภาธุรกิจประกันภัยไทย

2527 - 2529, 2532 -2534 นายกสมาคม  สมาคมประกันวินาศภัย
2540 - 2544, 2548 - 2550

2. นายกองเอก เปล่งศักดิ์  ประกาศเภสัช 73 - วิชาการค้า จาก Ross College - 16 พ.ย. 2548 - ปัจจุบัน  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  บมจ.กรุงเทพประกันภัย
    กรรมการอิสระและ    (Dublin) ประเทศไอร์แลนด์ 7 เม.ย. 2542 - ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ  บมจ.กรุงเทพประกันภัย
    ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ - ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 2547  -  2548    กรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา  บมจ.กรุงเทพประกันภัย

   สาขาสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามค าแหง  2542  -  2548    กรรมการตรวจสอบ   บมจ.กรุงเทพประกันภัย
- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ก.ค. 2553 - ปัจจุบัน  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากัด (มหาชน)
   สาขาศิลปศาสตร์ สถาบันราชภัฏล าปาง 2550 - เม.ย. 2553  กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล  ธนาคารสินเอเซีย จ ากัด (มหาชน)
- ประกาศนยีบัตรการบริหารระดับสูงสุด 2548 - มิ.ย. 2550  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  ธนาคารสินเอเซีย จ ากัด (มหาชน)
   ของ The Association for Overseas Technical 2553 - ปัจจุบัน  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการปุ๋ย  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
   Scholarship (AOTS) ประเทศญ่ีปุ่น ก.ย.2552 - ปัจจุบัน  นายกองเอก รองประธานมูลนิธิอาสารักษาดินแดง  มูลนิธิอาสารักษาดินแดง
- ปริญญาหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร  ในพระบรมราชินูปถัมภ์
   ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.รุ่นท่ี 1) พ.ศ. 2531 2544 - ปัจจุบัน  ท่ีปรึกษา  บมจ.ยูไนเต็ดฟลาวมิลล์
- ประกาศนยีบัตรหลักสูตร Director Accreditation 2540 - ปัจจุบัน  ท่ีปรึกษาอาวุโส  บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี
   Program (DAP) รุ่นท่ี 27/2546 2530 - ปัจจุบัน  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนยีบัตรหลักสูตร The Characteristics
   of Effective Directors รุ่นท่ี 1/2549
   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนยีบัตรหลักสูตร Audit Committee Program 
   (ACP) รุ่นท่ี 17/2550
   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

* นับรวมหุ้นผู้ท่ีเกี่ยวข้องตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 มาตรา 258
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ชื่อ - สกุล / ต าแหน่ง คุณวุฒิทางการศึกษา
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อายุ สัดส่วนการถือหุ้น
(ปี) ในบริษัท (%) ช่วงเวลา/ปี ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

3. นายสิงห ์ ตังทัตสวัสดิ์ 73 - ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 0.143984 26 เม.ย. 2547 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ.กรุงเทพประกันภัย
    กรรมการอิสระและ - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร 18 ส.ค. 2547 -ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา บมจ.กรุงเทพประกันภัย
    ประธานคณะกรรมการ    the Wharton School of  Finance and Commerce, 2548 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร และ ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)
    ก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา    University of  Pennsylvania ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง

- วุฒิบัตร Management Development Program, 2549 - 2553 กรรมการผู้อ านวยการ ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)
   the Wharton School 2547 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยออพติคอล กรุ๊ป 
- วุฒิบัตร Executive Development Program, 2514 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. กาญจนทัต
   Harvard Business School 2553 - พ.ค. 2558 กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification 2548 - 2556 กรรมการอิสระ บมจ. ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น 
   Program (DCP)  รุ่นที ่0/2543 2545 - 2552 ทีป่รึกษา ศนูย์พัฒนาการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน
   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย

4.  นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช 69 - ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - 27 ก.พ. 2550 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ.กรุงเทพประกันภัย
      กรรมการอิสระและ - ปริญญาโท M.B.A., Syracuse University, U.S.A. 1 มี.ค. 2550 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ.กรุงเทพประกันภัย
      กรรมการตรวจสอบ - ประกาศนียบัตรการประกันวินาศภัยระดับสูง ปัจจุบัน ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) บมจ.ยูนิเวนเจอร์

   Swiss Insurance Training Center, Switzerland กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการก าหนด
- ประกาศนียบัตรการบริหารระดับสูง ค่าตอบแทนและสรรหา
   Australian Management College, Australia ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
- ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง มิ.ย. 2555 - เม.ย. 2557 กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
   (นบส.1 รุ่นที1่8) สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน ปัจจุบัน ประธานกรรมการก าหนดค่าตอบแทน, บมจ.โออิชิ กรุ๊ป
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  ประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการทีด่,ี กรรมการอิสระ
   (วปอ.) รุ่นที ่42 และกรรมการตรวจสอบ
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
   Program (DCP)  รุ่นที ่17/2545 ปัจจุบัน กรรมการกฤษฎีกา
   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาธุรกิจประกันภัยไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร  Role of the Chairman มิ.ย. 2552 -21 มี.ค. 2559 กรรมการอิสระ บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์
   Program (RCP) รุ่นที ่13/2549 2 ต.ค. 2557 - 6 ก.ย. 2558 สมาชิกสภาปฏิรูปแหง่ชาติ
   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เม.ย. 2553 - ก.ค. 2556 กรรมการ บจ. บีเจซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮ้าส์ จ ากัด
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร  Role of the Compensation พ.ย. 2551 - มี.ค. 2556 ประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผล กระทรวงพาณิชย์
   Committee Program (RCC) รุ่นที ่4/2550 ต.ค.2549 - มี.ค.2551 รองประธานสภานิติบัญญัติแหง่ชาติคนทีส่อง
   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ต.ค.2549 - ม.ค.2551 ทีป่รึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร  Audit Committee Program ก.ย.2549 - ม.ค.2551 ทีป่รึกษาคณะมนตรีความมั่นคงแหง่ชาติฝ่ายเศรษฐกิจ
   (ACP) รุ่นที ่32/2553 2548 - พ.ค. 2554 อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบ
   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ราชการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาองค์การ
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Financial Institutions Governance มหาชนและองค์กรรูปแบบอ่ืนในก ากับของ 
   Program (FGP) รุ่นที ่2/2554   ราชการฝ่ายบริหารทีม่ิใช่ส่วนราชการ
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
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อายุ สัดส่วนการถือหุ้น

(ปี) ในบริษัท (%) ช่วงเวลา/ปี ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
4.  นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช 69 - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Advanced Audit Committee - 2545 - 2550  ประธานกรรมการ  สถาบันประกันภัยไทย

      กรรมการอิสระและ    Program  (AACP) รุ่นที ่10/2556 2544 - ส.ค.2551  กรรมการในคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน  ธนาคารแหง่ประเทศไทย

      กรรมการตรวจสอบ    สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2544 - 2549  อธิบดีกรมการประกันภัย  กระทรวงพาณิชย์

- หลักสูตร Anti - Corruption for Executive Program (ACEP) 

   รุ่นที ่7/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program Update

   (DCPU) รุ่นที ่1/2557

   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง

   สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที ่8
- วุฒิบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและ
   การพาณิชย์ สถาบันวิทยาการการค้า รุ่นที ่3
- วุฒิบัตรหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงชั้นสูง
   วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที ่2

5.  นายช.นันท์ เพ็ชญไพศิษฏ์ 63 - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต - 27 ก.พ.2552 - ปัจจุบัน  กรรมการตรวจสอบ  บมจ.กรุงเทพประกันภัย
      กรรมการอิสระและ    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 28 ก.พ. 2549 - ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ  บมจ.กรุงเทพประกันภัย
      กรรมการตรวจสอบ - ประกาศนยีบัตรหลักสูตร Director Accreditation 3 เม.ย. 2545 - 17 พ.ย. 2547  กรรมการอิสระ  บมจ.กรุงเทพประกันภัย

   Program (DAP) รุ่นท่ี 28/2547 เม.ย. 2558 - ปัจจุบัน  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  บมจ.อินเตอร์ไฮด์
   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2554 - 2555  ผู้ตรวจราชการ  กระทรวงการคลัง
- ประกาศนยีบัตรหลักสูตร Director Certification  2554 - 2555  กรรมการ  ธนาคารออมสิน
   Program (DCP) รุ่นท่ี 76/2549 2553 - 2554  กรรมการ  ธนาคารอาคารสงเคราะห์
   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และ 2549 - 2551
- ประกาศนยีบัตรหลักสูตร Audit Committee  2553 - 2554  กรรมการ  การท่องเทีย่วแหง่ประเทศไทย
   Program (ACP) รุ่นท่ี 28/2552 และ 2548 - 2549
   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  2552 - 2555  กรรมการ  องค์การเภสัชกรรม
- ประกาศนยีบัตรหลักสูตร Successful Formulation 2551 - 2554  ทีป่รึกษาด้านประสิทธิภาพ  กรมสรรพากร
   & Execution of Strategy (SFE) รุ่นท่ี 8/2553 2544 - 2551  เจ้าหน้าทีวิ่เคราะหน์โยบายและแผน 9  กรมสรรพากร
   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2543 - 2544  ผู้อ านวยการส านักตรวจสอบภาษี  กรมสรรพากร
- ประกาศนยีบัตรหลักสูตร Financial Institutions Governance 2548 - 2550  กรรมการ  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แหง่ชาติ
   Program (FGP) รุ่นท่ี 4/2555
   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

6. นายสุวรรณ  แทนสถิตย์ 71 - ปริญญาโท M.Sc. in Commerce, - 16 พ.ย. 2548 - ปัจจุบัน กรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา  บมจ.กรุงเทพประกันภัย
    กรรมการอิสระและกรรมการ    University of  Santo Tomas, Philippines 26 เม.ย. 2548 - ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ  บมจ.กรุงเทพประกันภัย
    ก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา - ประกาศนยีบัตรหลักสูตร Director Certification 2549 - ปัจจุบัน  กรรมการบริหารและกรรมการรองผู้จัดการใหญ่  ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)

   Program (DCP) รุ่นท่ี 63/2548 2549 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ  บจ.บริหารสินทรัพย์ทวี
   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2545 - ปัจจุบัน  กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  บมจ.ลลิล พร็อพเพอร์ต้ี
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นท่ี 355
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อายุ สัดส่วนการถือหุ้น
(ปี) ในบริษัท (%) ช่วงเวลา/ปี ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

7. นายวีระศักดิ์  สุตัณฑวิบูลย์ 58 - ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ - 27 ก.พ. 2558 - ปัจจุบัน  กรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา  บมจ.กรุงเทพประกันภัย

    กรรมการอิสระ และประธาน    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 25 ก.พ. 2554 - ปัจจุบัน  ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล  บมจ.กรุงเทพประกันภัย

    คณะกรรมการธรรมาภิบาล และกรรมการ - ปริญญาโท Master of  Engineering, 26 เม.ย. 2548 - ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ  บมจ.กรุงเทพประกันภัย
    ก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา    Texas A & M University , Texas, U.S.A. 2558 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการตรวจสอบ  บมจ. พลาสติคและหบีหอ่ไทย

- ปริญญาหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ 2555 - ปัจจุบัน  รองผู้จัดการใหญ่ ผู้รับผิดชอบสายลูกค้าธุรกิจรายกลาง  ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)
   ร่วมเอกชน ( ปรอ.รุ่นท่ี 18/2548 ) 2545 - 2555  ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้อ านวยการลูกค้าธุรกิจรายกลาง  ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)
- ประกาศนยีบัตรหลักสูตร Director Accreditation  นครหลวง
   Program (DAP) รุ่นท่ี 21/2546 2555 - ปัจจุบัน  กรรมการและกรรมการตรวจสอบ  บมจ.บางปะกง เทอร์มินอล
   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2547 - ปัจจุบัน  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  บมจ. ท.ีกรุงไทยอุตสาหกรรม
- ประกาศนยีบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 2551 - ปัจจุบัน  กรรมการ  บจ.เดอะ แกรนด์ - ยูบี
   สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นท่ี 10/2553 2544 - ปัจจุบัน  กรรมการ  บจ.โตโยต้า ลิสซิง่ (ประเทศไทย) 
- ประกาศนยีบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 2544 - ปัจจุบัน  กรรมการ  บจ.ไทย อินโด คอร์ดซ่า 
   สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นท่ี 1/2555 2544 - ปัจจุบัน  กรรมการ  บจ.เอเชียอุตสาหกรรมหลอดไฟ 
- วุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะ หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการ
   ยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นท่ี 17/2555 - 2556
- วุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะ หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ด้านการพัฒนา
   ธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที ่2/2558
- Certificate, Harvard University, Advanced
   Management Program , U.S.A.
- Certificate, Harvard University, Financial
   Institution for Private Enterprise Development,
   U.S.A.

8. นางณินทิรา   โสภณพนิช 50 - ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินยิม) 0.002770* 25 ก.พ. 2554 - ปัจจุบัน  กรรมการธรรมาภิบาล  บมจ. กรุงเทพประกันภัย
    กรรมการอิสระและ    London School of Economics and Political Sciences 23 เม.ย. 2553 - ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ  บมจ. กรุงเทพประกันภัย
    กรรมการธรรมาภิบาล    ประเทศอังกฤษ 2551 - ปัจจุบัน  กรรมการและท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหาร  บมจ. หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์

- M.B.A, Cass Business School City University 2537 - 2551  กรรมการบริหาร  บมจ. หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์

   ประเทศอังกฤษ 2551 - ปัจจุบัน  กรรมการ  บจ. ท่ีปรึกษาเอเซีย พลัส

- โครงการสัมมนาผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงิน 2546 - ปัจจุบัน  กรรมการและเหรัญญิก  มูลนิธิหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 

   รุ่นท่ี 5 (FINEX V)  พระบรมราชินีนาถ

- ประกาศนยีบัตรหลักสูตร Director Accreditation 2545 - ปัจจุบัน  กรรมการ  มูลนิธิอนุเคราะหค์นพิการในพระราชูปถัมภ์ของ

   Program (DAP) รุ่นท่ี 40/2548  สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2543 - ปัจจุบัน  กรรมการ  บจ. บางกอก บีทีเอ็มยู

2542 - ปัจจุบัน  กรรมการและเหรัญญิก  สมาคมสตรีภาคพ้ืนแปซิฟิคและเอเชียอาคเนย์

 แหง่ประเทศไทยในพระบรมราชินปูถัมภ์ (สปอท)

* นับรวมหุ้นผู้ท่ีเกี่ยวข้องตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 มาตรา 258
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อายุ สัดส่วนการถือหุ้น

(ปี) ในบริษัท (%) ช่วงเวลา/ปี ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
9. หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ  ดิศกุล 66 - Master of Community and Regional Planning, North Dakota - 26 เม.ย. 2556 - ปัจจุบัน  กรรมการอิสระและกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและ  บมจ.กรุงเทพประกันภัย
    กรรมการอิสระและ    Stae University ,U.S.A.  สรรหา
    กรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา - ปริญญาตรีเทคนคิการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหดิล พ.ค. 2556 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการบริหาร  บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ

- ปริญญาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร 2526 - ปัจจุบัน  กรรมการ  บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
   ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นท่ี 15 2526 - 2557  กรรมการผู้จัดการ  บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
- ประกาศนยีบัตรหลักสูตร Finance for Non-Finance Director 2553 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ  บจ. ขนส่งน้ ามันทางท่อ
   (FND) รุ่นท่ี 1/2544 และ รุ่นท่ี 14/2547, 2540 - 2549  กรรมการผู้จัดการ  บจ. ขนส่งน้ ามันทางท่อ
   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2539 - ปัจจุบัน  กรรมการ  บจ. ไทยเชื้อเพลิงการบิน
- ประกาศนยีบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program 2539 - 2554  กรรมการผู้จัดการ  บจ. ไทยเชื้อเพลิงการบิน
   (DAP) รุ่นท่ี 12/2547,  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2536 - 2558  ประธานกรรมการ  บจ. บริการน้ ามันอากาศยาน
- ประกาศนยีบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) 2554 - 2556  กรรมการ  BAFS International Limited
   รุ่นท่ี 51/2547,  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2547 - 2557  กรรมการ  บจ. เจพี - วัน แอสเซ็ท
- ประกาศนยีบัตรหลักสูตร Role of the Compensation Committee 2547 - 2554  กรรมการผู้จัดการ  บจ. เจพี - วัน แอสเซ็ท
   Program (RCC) รุ่นท่ี 4/2550, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 2540 - 2546  รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ ฝ่ายพัฒนา  บมจ. การบินไทย
   บริษัทไทย  และสนับสนุนธุรกิจ
- ประกาศนยีบัตรหลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP)
   รุ่นท่ี 16/2550, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนยีบัตรหลักสูตร Successful Formulation & Execution
   of Strategy (SFE) รุ่นท่ี 5/2552, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
   บริษัทไทย
- ประกาศนยีบัตรหลักสูตร Anti - Corruption for Executive Program
   (ACEP) รุ่นท่ี 11/2557, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

10. นายโชตะ  โมริ 50 - Bachelor of Economics, Meiji University, Japan - 14 ส.ค. 2558 - ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ  บมจ. กรุงเทพประกันภัย
      กรรมการอิสระ เม.ย. 2556 - ปัจจุบัน หวัหน้างานกลุ่มงานวางแผนธุรกิจ Aioi Nissay Dowa Insurance Co.,Ltd.
      (แต่งต้ังมีผลเม่ือวันท่ี 14 สิงหาคม 58) ฝ่ายธุรกิจระหว่างประเทศ

เม.ย. 2554 - เม.ย. 2556 รองผู้อ านวยการ ฝ่ายธุรกิจระหว่างประเทศ Aioi Nissay Dowa Insurance Co.,Ltd.
เม.ย. 2547 - เม.ย. 2554 ผู้จัดการฝ่ายวางแผนองค์กร Aioi Nissay Dowa Insurance Co.,Ltd.
เม.ย. 2543 - เม.ย. 2547 รองผู้จัดารฝ่ายขายภายในประเทศ The Dai-Tokyo Fire and Marine Insurance Co.,Ltd.
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อายุ สัดส่วนการถือหุ้น
(ปี) ในบริษัท (%) ช่วงเวลา/ปี ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

11. นายพนัส ธีรวณิชย์กุล 63 - เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 0.028879* 1 ม.ค. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร  บมจ. กรุงเทพประกันภัย

      กรรมการและกรรมการธรรมาภิบาล - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 ม.ค. 2559 - ปัจจุบัน  ประธานคณะผู้บริหาร  บมจ. กรุงเทพประกันภัย

      และประธานคณะผู้บริหาร - ประกาศนยีบัตรหลักสูตร Director Certification 2554 - 2558  กรรมการผู้อ านวยการใหญ่  บมจ. กรุงเทพประกันภัย

   Program (DCP) รุ่นท่ี 129/2553 22 เม.ย. 2554 - ปัจจุบัน  กรรมการ  บมจ. กรุงเทพประกันภัย

   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 25 ก.พ. 2554 - ปัจจุบัน  กรรมการธรรมาภิบาล  บมจ. กรุงเทพประกันภัย

- Advanced Course in General (Non-Life) Insurance, 2553 - 2558  ผู้อ านวยการใหญ่  บมจ. กรุงเทพประกันภัย

   Swiss Insurance Training Centre, Switzerland 2550 - 2552  ผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการใหญ่  บมจ.กรุงเทพประกันภัย

- Marine Consequential Loss Insurance, Germany 2544 - 2550  ผู้อ านวยการ ฝ่ายรับประกันภัย  บมจ.กรุงเทพประกันภัย

 - Insurance School of Japan

12. นายวรวิทย์  โรจน์รพีธาดา 71 - ประกาศนยีบัตรวิชาชีพ บริหารธุรกิจ 0.063999 29 เม.ย. 2524 - ปัจจุบัน  กรรมการ  บมจ.กรุงเทพประกันภัย

       กรรมการ    อัสสัมชัญพาณิชย์ 2553 - 2558 ท่ีปรึกษาบริษัท  บมจ.กรุงเทพประกันภัย

- Mini M.B.A.  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 14 ส.ค. 2551 - 31 พ.ค. 2558  เลขานุการบริษัท  บมจ.กรุงเทพประกันภัย

- ประกาศนยีบัตรหลักสูตร Director Certification 2543 - 2552  รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่  บมจ.กรุงเทพประกันภัย

   Program (DCP)  รุ่นท่ี 27/2546 2535 - 2551  เลขานุการคณะกรรมการ  บมจ.กรุงเทพประกันภัย

   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2525 - 2542  กรรมการผู้ช่วยผู้อ านวยการใหญ่  บมจ.กรุงเทพประกันภัย

- Advanced Course in General (Non-Life) Insurance, 2556 - ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ  บมจ. น้ าตาลครบุรี

   Swiss Insurance Training Centre, Switzerland  กรรมการบริหารความเสี่ยง

- Skandia Insurance Management, Philippines 2542 - 24 ก.พ. 2557  กรรมการ  บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม

2546 - 2548  ประธานกรรมการตรวจสอบ  บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม

2542 - 2545  กรรมการตรวจสอบ  บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม
และ 2549 - 2551

    นายฮิเดะโยชิ  คะมิกะตะ
    (ลาออกมีผลเม่ือวันท่ี 13 พฤษภาคม 2558)
* นับรวมหุ้นผู้ท่ีเกี่ยวข้องตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 มาตรา 258
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คณะผู้บริหารของบริษทั
ชือ่ - สกุล / ต ำแหน่ง อำยุ คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ สัดส่วนกำรถือหุ้น

(ป)ี ในบริษัท (%) ชว่งเวลำ/ปี ต ำแหน่ง ชือ่หน่วยงำน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

1. นำยชยั  โสภณพนิช 72 - B.Sc., University of Colorado, U.S.A. 3.261976* 2 ส.ค. 2521 - ปจัจุบนั  ประธำนกรรมกำร  บมจ. กรุงเทพประกันภัย

    ประธำนกรรมกำร - Advanced Management Program, the Wharton 2553 - 2558  ประธำนกรรมกำรและประธำนคณะผู้บริหำร  บมจ. กรุงเทพประกันภัย

   School 2553-2558  ประธำนคณะผู้บริหำร  บมจ. กรุงเทพประกันภัย

- ปริญญำหลักสูตรปอ้งกันรำชอำณำจักร 2519 - 2552  กรรมกำรผู้อ ำนวยกำรใหญ่  บมจ. กรุงเทพประกันภัย

   ภำครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.รุ่นที ่6) 25 เม.ย. 2511 - ก.ค.2521  กรรมกำร  บมจ. กรุงเทพประกันภัย

- ประกำศนียบตัรหลักสูตร Director Certification 25 ก.พ. 2559 - ปจัจุบนั  ประธำนกรรมกำร  บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ

   Program (DCP) รุ่นที ่16/2545 2534 - 25 ก.พ. 2559  รองประธำนกรรมกำร  บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ

   สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 2531 - ปจัจุบนั  ประธำนกรรมกำร  บมจ.ฟูรูกำวำ เมท็ทลั (ไทยแลนด์)

- Chairman 2000 รุ่นที ่10/2547 2529 - ปจัจุบนั  ประธำนกรรมกำร  บมจ.จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิล้

   สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 2522 - ปจัจุบนั  ประธำนกรรมกำร  บมจ.โรงพยำบำลบ ำรุงรำษฎร์

2511 - 17 ม.ีค.2559  กรรมกำร  บมจ.กรุงเทพประกันชวิีต

2552 - 2558  กรรมกำร  International Insurance Society, Inc. New York, U.S.A.

2549 - 2551  ประธำน  สภำธุรกิจประกันภัยไทย

2527 - 2529, 2532 -2534  นำยกสมำคม  สมำคมประกันวินำศภัย

2540 - 2544, 2548 - 2550

2. นำยพนัส  ธีรวณิชย์กุล 63 - เศรษฐศำสตรบณัฑิต มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 0.028879* 1 ม.ค. 2559 - ปจัจุบนั กรรมกำรและประธำนคณะผู้บริหำร  บมจ. กรุงเทพประกันภัย

    กรรมกำรและประธำนคณะผู้บริหำร - บริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 1 ม.ค. 2559 - ปจัจุบนั  ประธำนคณะผู้บริหำร  บมจ. กรุงเทพประกันภัย

    (แต่งต้ังมผีลเมือ่วันที ่1 มกรำคม 2559) - ประกำศนียบตัรหลักสูตร Director Certification 2554 - 2558  กรรมกำรผู้อ ำนวยกำรใหญ่  บมจ. กรุงเทพประกันภัย

    Program (DCP) รุ่นที ่129/2553 22 เม.ย. 2554 - ปจัจุบนั  กรรมกำร  บมจ. กรุงเทพประกันภัย

   สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 25 ก.พ. 2554 - ปจัจุบนั  กรรมกำรธรรมำภิบำล  บมจ. กรุงเทพประกันภัย

2553 - 2558  ผู้อ ำนวยกำรใหญ่  บมจ. กรุงเทพประกันภัย

2550 - 2552  ผู้ชว่ยกรรมกำรผู้อ ำนวยกำรใหญ่  บมจ.กรุงเทพประกันภัย

2544 - 2550  ผู้อ ำนวยกำร ฝ่ำยรับประกันภัย  บมจ.กรุงเทพประกันภัย

* นับรวมหุ้นผู้ทีเ่กี่ยวข้องตำม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 มำตรำ 258                                                 หน้ำ 158
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ชือ่ - สกุล / ต ำแหน่ง อำยุ คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ สัดส่วนกำรถือหุ้น
(ป)ี ในบริษัท (%) ชว่งเวลำ/ปี ต ำแหน่ง ชือ่หน่วยงำน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

3. ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนำถรัตน 52 -Doctor of Organization Development and 0.004333 1 ม.ค.2559 - ปจัจุบนั  ผู้อ ำนวยกำรใหญ่  บมจ. กรุงเทพประกันภัย
    ผู้อ ำนวยกำรใหญ่   Transformation, Cebu Doctors' University, Philippines เม.ย. 2555 - 2558  ผู้ชว่ยกรรมกำรผู้อ ำนวยกำรใหญ่  บมจ. กรุงเทพประกันภัย
    (แต่งต้ังมผีลเมือ่วันที ่1 มกรำคม 2559) - ศิลปศำสตรมหำบณัฑิต สำขำจิตวิทยำอุตสำหกรรม 2552 - ม.ีค.2557  ผู้อ ำนวยกำร ฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ  บมจ. กรุงเทพประกันภัย
    และผู้อ ำนวยกำร    และองค์กำร มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ และ ต.ต.2558 - ปจัจุบนั
    ฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ - M.S. (Insurance), University of Hartford, U.S.A. 2550 - 2558  ผู้อ ำนวยกำร ธุรกิจลูกค้ำรำยย่อย  บมจ. กรุงเทพประกันภัย

- Diploma of Financial Service (General Insurance), 2554 - เม.ย. 2555  ผู้อ ำนวยกำร ฝ่ำยกำรตลำดและสื่อสำรองค์กำร  บมจ. กรุงเทพประกันภัย
   ANZIIF (Senior Associate), Australia 2549 - 2550  ผู้จัดกำรอำวุโส ส่วนธุรกิจลูกค้ำตรงรำยย่อย  บมจ. กรุงเทพประกันภัย
- Certificate, The Columbia Senior Executive Program, 2548 - 2552  ผู้จัดกำรอำวุโส ฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ  บมจ. กรุงเทพประกันภัย
   Columbia, University, USA 2545- 2549  ผู้จัดกำร ส่วนพัฒนำทรัพยำกรบคุคล  บมจ. กรุงเทพประกันภัย

2543 - 2545  ผู้ชว่ยผู้จัดกำร ส่วนพัฒนำทรัพยำกรบคุคล  บมจ. กรุงเทพประกันภัย

4.  นำยอำนนท ์ วังวสุ 61 - นิติศำสตรบณัฑิต มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง 0.045698* เม.ย.2555 - ปจัจุบนั  ผู้ชว่ยผู้อ ำนวยกำรใหญ่  บมจ. กรุงเทพประกันภัย

     ผู้ชว่ยผู้อ ำนวยกำรใหญ่ 2553 - ปจัจุบนั  ผู้อ ำนวยกำร ฝ่ำยสินไหมทดแทน  บมจ. กรุงเทพประกันภัย

     และผู้อ ำนวยกำร ฝ่ำยกฎหมำย และ 2546-2548

     และผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยสินไหมทดแทน  2549 - 2555  ผู้อ ำนวยกำร ฝ่ำยสินไหมทดแทนยำนยนต์  บมจ. กรุงเทพประกันภัย

 2543 - ปจัจุบนั  ผู้อ ำนวยกำร ฝ่ำยกฎหมำย  บมจ. กรุงเทพประกันภัย

2556 - ปจัจุบนั  นำยกสมำคมประกันวินำศภัย  สมำคมประกันวินำศภัย

2552 - 2555  เลขำธิกำร  สมำคมประกันวินำศภัย

2558 - ปจัจุบนั  ประธำนกรรมกำร  บจ. กลำงคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ

2541 - 2558  รองประธำนกรรมกำร  บจ. กลำงคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ

2558 - ปจัจุบนั  ประธำนกรรมกำร บจ.ไทยอินชวัเรอส์ดำต้ำเนท 

5. นำยสุพัฒน์ อยู่คงพันธุ์ 58 - บริหำรธุรกิจบณัฑิต (กำรตลำด) 0.054766* เม.ย.2555 - ปจัจุบนั  ผู้ชว่ยผู้อ ำนวยกำรใหญ่  บมจ.กรุงเทพประกันภัย

    ผู้ชว่ยผู้อ ำนวยกำรใหญ่    มหำวิทยำลัยอัสสัมชญั 2550 - ปจัจุบนั  ผู้อ ำนวยกำร ธุรกิจนำยหน้ำ  บมจ. กรุงเทพประกันภัย

    และผู้อ ำนวยกำร ธุรกิจนำยหน้ำ - Associate of the Insurance Institute of New Zealand 2548 - 2550  ผู้จัดกำรอำวุโส ส่วนนำยหน้ำ  บมจ. กรุงเทพประกันภัย

   (NZII), New Zealand 2544 - 2548  ผู้จัดกำร ส่วนนำยหน้ำ  บมจ. กรุงเทพประกันภัย

 2537 - 2544  ผู้จัดกำร ฝ่ำยประกันภัยเบด็เตล็ด  บมจ. กรุงเทพประกันภัย

6. นำงศรีจิตรำ ประโมจนีย์ 58 - บญัชบีณัฑิต มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 0.000526 ม.ิย. 2558 - ปจัจุบนั  เลขำนุกำรบริษัท  บมจ.กรุงเทพประกันภัย

    ผู้อ ำนวยกำร ฝ่ำยบญัชแีละกำรเงิน - M.B.A. University of North Texas, U.S.A. 2549 - ปจัจุบนั  ผู้อ ำนวยกำร ฝ่ำยบญัชแีละกำรเงิน  บมจ.กรุงเทพประกันภัย

    และเลขำนุกำรบริษัท - ประกำศนียบตัรหลักสูตร Company Secretary Program

   (แต่งต้ังมผีลเมือ่วันที ่1 มถิุนำยน 2558)    (CSP) รุ่นที ่61/2558

   สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย

- ประกำศนียบตัรหลักสูตร Effective Minute Taking (EMT)

   รุ่นที ่31/2558 สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย

- ประกำศนียบตัรหลักสูตร Board Reporting

   Program (BRP) รุ่นที ่19/2559

   สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย

* นับรวมหุ้นผู้ทีเ่กี่ยวข้องตำม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 มำตรำ 258                                                 หน้ำ 159
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ชือ่ - สกุล / ต ำแหน่ง อำยุ คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ สัดส่วนกำรถือหุ้น
(ป)ี ในบริษัท (%) ชว่งเวลำ/ปี ต ำแหน่ง ชือ่หน่วยงำน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

7.  นำยจักรกริช ชวีนันทพรชยั 56 - สถิติศำสตรบณัฑิต จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย - ต.ค.2558 - ปจัจุบนั  ผู้อ ำนวยกำร ธุรกิจสถำบนักำรเงิน  บมจ. กรุงเทพประกันภัย
     ผู้อ ำนวยกำร ธุรกิจสถำบนักำรเงิน - บริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 2550 - ก.ย.2558  ผู้อ ำนวยกำร ธุรกิจลูกค้ำองค์กร  บมจ. กรุงเทพประกันภัย

2544 - 2550  ผู้จัดกำร ส่วนลูกค้ำตรง  บมจ. กรุงเทพประกันภัย
2541 - 2544 ผู้จัดกำร ฝ่ำยสินไหมทดแทน  บมจ. กรุงเทพประกันภัย

8. นำงสำวพิมพ์ใจ เลื่อมรุ่ง 59 - กำรศึกษำบณัฑิต มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 0.013633 ส.ค.2553 - ปจัจุบนั  ผู้อ ำนวยกำร ฝ่ำยทรัพยำกรบคุคล  บมจ.กรุงเทพประกันภัย
    ผู้อ ำนวยกำร ฝ่ำยทรัพยำกรบคุคล - บริหำรธุรกิจบณัฑิต มหำวิทยำลัยสุโขทยัธรรมำธิรำช 2550 - ก.ค.2553  ผู้จัดกำรอำวุโส ฝ่ำยทรัพยำกรบคุคล  บมจ.กรุงเทพประกันภัย

- รัฐประศำสนศำสตร์มหำบณัฑิต จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 2538 - 2550  ผู้จัดกำร ฝ่ำยทรัพยำกรบคุคล  บมจ. กรุงเทพประกันภัย
- ประกำศนียบตัรหลักสูตร Role of Compensation
   Committee (RCC)
  สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย

9. นำยสุชำติ จิรำยุวัฒน์ 60 - นิเทศศำสตรบณัฑิต (กำรประชำสัมพันธ์) - ส.ค.2553 - ปจัจุบนั  ผู้อ ำนวยกำร ธุรกิจสำขำและกำรร่วนทนุ  บมจ.กรุงเทพประกันภัย
     ผู้อ ำนวยกำร    จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 2549 - 2553  ผู้จัดกำรภำคสำยลูกค้ำธุรกิจรำยกลำงและปลีก  ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน)
     ธุรกิจสำขำและกำรร่วนทนุ - Mini M.B.A มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  ต่ำงจังหวัด
10. นำยอำรีย์  วันแอเลำะ 60 - รัฐศำสตรบณัฑิต มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง 0.003189 ต.ค.2558 - ปจัจุบนั  ผู้อ ำนวยกำร ธุรกิจตัวแทน  บมจ.กรุงเทพประกันภัย
      ผู้อ ำนวยกำร ธุรกิจตัวแทน - Associate of the Insurance Institute of New Zealand (NZII) 2550 - ก.ย.2558 ผู้อ ำนวยกำร ธุรกิจสถำบนักำรเงิน  บมจ.กรุงเทพประกันภัย

   , New Zealand 2549 - 2550 ผู้จัดกำรอำวุโส ส่วนตัวแทน  บมจ.กรุงเทพประกันภัย
2548 - 2549 ผู้จัดกำรอำวุโส ส่วนสถำบนักำรเงิน  บมจ.กรุงเทพประกันภัย
2544 - 2548 ผู้จัดกำร ส่วนสถำบนักำรเงิน  บมจ.กรุงเทพประกันภัย
2538 - 2544 ผู้จัดกำร ฝ่ำยกำรตลำด  บมจ.กรุงเทพประกันภัย

11. นำยเลิศ วงศ์ชยั 60 - บริหำรธุรกิจบณัฑิต มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 0.001499 ก.พ. 2556 - ปจัจุบนั  ผู้อ ำนวยกำร ฝ่ำยสินไหมทดแทนยำนยนต์  บมจ.กรุงเทพประกันภัย
      ผู้อ ำนวยกำร 2552 - 2555  ผู้จัดกำรอำวุโส บริกำรอุบติัเหตุยำนยนต์  บมจ.กรุงเทพประกันภัย
      ฝ่ำยสินไหมทดแทนยำนยนต์ 2550 - 2552  ผู้จัดกำรอำวุโส ประเมนิรำคำสินไหมทดแทนยำนยนต์  บมจ.กรุงเทพประกันภัย

2545 - 2550  ผู้จัดกำรส่วนสนับสนุนสินไหมทดแทนยำนยนต์  บมจ.กรุงเทพประกันภัย
2538 - 2544  ผู้จัดกำรส่วนสินไหมทดแทนยำนยนต์  บมจ.กรุงเทพประกันภัย

12. นำงสำวปวีณำ จูชวน 46 - บริหำรธุรกิจบณัฑิต (ประกันวินำศภัย) - 1 ม.ค. 2559 - ปจัจุบนั  ผู้อ ำนวยกำร ธุรกิจลูกค้ำองค์กำร  บมจ.กรุงเทพประกันภัย
      ผู้อ ำนวยกำร ฝ่ำยธุรกิจลูกค้ำองค์กร     มหำวิทยำลัยอัสสัมชญั พ.ย. 2556 - 2558  ผู้จัดกำรอำวุโส ธุรกิจลูกค้ำองค์กร  บมจ.กรุงเทพประกันภัย
     (แต่งต้ังมผีลเมือ่วันที ่1 มกรำคม 2559) - Master of Science (Insurance and Risk ต.ค. 2553 - ต.ค. 2556  ผู้จัดกำร ธุรกิจลูกค้ำองค์กร  บมจ.กรุงเทพประกันภัย

    Management), Cass Business School,City University,
   , London, England
- Diploma in Insurance, The Chartered Insurance Institute
    (CII)
- Mini MBA - ศูนย์นวัตกรรมทำงธุรกิจ  คณะบริหำรธุรกิจ
    สถำบนับณัฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์

13. นำยชวำล  โสภณพนิช 39 0.411553 1 ม.ค. 2559 - ปจัจุบนั  ผู้อ ำนวยกำร ธุรกิจลูกค้ำรำยย่อย  บมจ.กรุงเทพประกันภัย
      ผู้อ ำนวยกำร ฝ่ำยธุรกิจลูกค้ำรำยย่อย ม.ีค 2557 - 2558  ผู้จัดกำร ส ำนักกรรมกำรผู้อ ำนวยกำรใหญ่  บมจ.กรุงเทพประกันภัย
      (แต่งต้ังมผีลเมือ่วันที ่1 มกรำคม 2559) 2555 - ม.ีค. 2557 ผู้จัดกำร ธุรกิจลูกค้ำรำยย่อย  บมจ.กรุงเทพประกันภัย
     นำยสำธิต ลิปตะสิริ
     (เกษียณอำยุ มผีลเมือ่วันที ่1 มกรำคม 2559)
     นำยณัฐดนัย พรชยัสิริอรุณ
     (ลำออก มผีลเมือ่วันที ่29 ตุลำคม 2558)
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เอกสารแนบ 2  รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษทัย่อย 
 

-ไม่มี  - 
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เอกสารแนบ 3   รายละเอยีดหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากบัดูแล                      
    การปฏบิัติงาน 
 
 ตามโครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ ได้ก าหนดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน  ซึ่งอยู่ภายใต้การ
ก ากับดูแลของนายวิเชียร  โมลีวรรณ   โดยหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ มีรายละเอียดและ
คุณสมบัติดังนี้ 
 นายวิเชียร   โมลีวรรณ 

หน่วยงาน ส านักตรวจสอบ  (Internal Audit Office) 
ต าแหน่ง ผู้จัดการอาวุโส* 
คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 

 ประสบการณ์การท างาน 
 ผู้จัดการอาวุโสส านักตรวจสอบ บมจ.กรุงเทพประกันภัย  
     (1 ม.ค. 2559 – ปัจจุบัน) 

 ผู้จัดการส านักตรวจสอบ  บมจ.กรุงเทพประกันภัย  

พ.ค. – ธ.ค. 2558   

 ผู้จัดการส านักก ากับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ บมจ. กรุงเทพ
ประกันภัย  ปี 2557 – พ.ค. 2558 

 Head of Compliance and Enterprise Risk Management                        
บมจ. กรุงเทพประกันภัย  ปี 2550 - 2557 

การอบรมและดูงาน 

 Anti-Corruption The Practical Guide 

 Integrated  Risk  Management & Strategy 

 กลยุทธ์การลงทุนส าหรับธุรกิจประกันภัย 

 GRC : Governance Risk Compliance 
 

* หมายเหต ุ:  เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558  บริษัทฯ ได้ปรับเลื่อนต าแหน่งนายวิเชียร  โมลีวรรณ จาก
ต าแหน่งผู้จัดการส านักตรวจสอบ  เป็น  ผู้จัดการอาวุโสส านักตรวจสอบ    ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 
มกราคม   2559        
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รายละเอียดหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงาน 

นางสาวอุมาพร หวลบุตตา 

หน่วยงาน ส านักก ากับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ( Compliance Office ) 

ต าแหน่ง ผู้จัดการ 

คุณวุฒิการศึกษา  

 บัญชีบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต 

    สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  

 ประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษทางคอมพิวเตอร์   

    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช 
 Certified Professional Internal Auditor (CPIA)  

ประสบการณ์การท างาน   

 ผู้จัดการส านักก ากับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ   

บมจ.กรุงเทพประกันภัย ปี 2558 - ปัจจุบัน 
 ผู้จัดการส่วนบริหารความเสี่ยงองค์กร   บมจ.กรุงเทพประกันภัย  

ปี 2558 -  ปัจจุบัน 
 ผู้จัดการส่วนตรวจสอบปฏิบัติการ  บมจ.กรุงเทพประกันภัย  

ปี 2557 - 2558 
 Head of Operations Audit   บมจ.กรุงเทพประกันภัย ปี 2550 - 2557 
 ผู้ช่วยผู้จัดการส านักตรวจสอบ บมจ.กรุงเทพประกันภัย  

ปี 2547 - 2549 
การอบรมและดูงาน      

 Governance as a driving force for business sustainability 
 Risk Oversight : High Priority Of the Board 
 KPI KRI และ KCI กับการบริหารความเสี่ยง 
 Risk & Capital Management 
 การบริหารความเสี่ยงองค์กร 
 กลยุทธ์การลงทุนส าหรับธุรกิจประกันภัย 
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เอกสารแนบ 4  รายละเอยีดเกีย่วกบัการประเมนิราคาทรัพย์สิน 
 

บริษัทฯ ไม่ได้มีการท ารายการระหว่างกันที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายทรัพย์สินอันต้องมีการ
ประเมินราคาทรัพย์สินของบริษัทฯ และไม่ได้มีการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินอันต้องแจ้งต่อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในระหว่างช่วงปี พ.ศ. 2558 
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เอกสารแนบ 5  อืน่ ๆ 
 

1. รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
2. รายงานคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 
3. รายงานคณะกรรมการธรรมาภิบาล 
4. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ากัด (มหาชน)  

 
 คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงเทพประกันภัย  จ ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการ

อิสระจ านวน 3 ท่าน โดยมี นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
นางสาว พจนีย์ ธนวรานิช และ นาย ช.นันท์ เพ็ชญไพศิษฏ์ เป็นกรรมการตรวจสอบ มีวาระการด ารง
ต าแหน่ง 3 ปี     

 ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดการประชุมร่วมกับกรรมการและเลขานุการบริษัท
กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และผู้จัดการอาวุโสส านักตรวจสอบ รวม 4 
คร้ัง และ  ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมประชุมด้วย รวม 2 คร้ัง เพื่อปฏิบัติหน้าที่
ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

 
1. การสอบทานรายงานการเงินของบริษัทฯ  พิจารณาสอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาส

และรายงานทางการเงินประจ าปีของบริษัทฯ ร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่ารายงาน

ทางการเงินของบริษัทฯ ได้จัดท าขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานรายงานทาง

การเงิน และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน และเชื่อถือได้  พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อ

ปรับปรุง รวมทั้งการติดตามผลเพื่อเกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ 

2. การดูแลระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ  และการปฏิบัติตามข้อก าหนดของกฎหมาย 

พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบของส านักตรวจสอบประจ าปี 2558 การสอบ

ทานรายงานผลการตรวจสอบตามแผนงาน  รวมถึงการให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้การปฏิบัติงานของส านัก

ตรวจสอบเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล    ตลอดจนการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ 

แก่ฝ่ายบริหารในการติดตามให้มีการปรับปรุงแก้ไขในประเด็นที่ส าคัญตามรายงานการตรวจสอบ เพื่อให้

มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและมีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับ และ

ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง  

3. การดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พิจารณาสอบทานรายการระหว่างบริษัทฯ 

และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันซึ่งอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความ

โปร่งใสและเป็นรายการจริงในการด าเนินธุรกิจปกติไม่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ 
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4. การพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี พิจารณาและน าเสนอต่อคณะกรรมการ

บริษัทฯ เพื่อขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้งนางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ และ/หรือ นางสาวสมใจ 

คุณปสุต และ/หรือ นางสาวรัตนา จาละ แห่งบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีส าหรับปี 2558 

โดยมีค่าตอบแทน 2,010,000 บาท  

5. การปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ  ดูแลและให้ข้อแนะน าแก่ฝ่ายบริหารในด้านการบริหารจัดการ 

เพื่อให้เกิดการตรวจสอบและคานอ านาจอย่างเหมาะสม  การบริหารความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบที่อาจมี

ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  รวมถึงการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการ

ที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย   นอกจากนี้ยังได้สอบทานแบบ

ประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน  ก่อนที่จะจัดส่งให้คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติ

ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตพิจารณา  ซึ่งคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการ

ต่อต้านทุจริตพิจารณามีมติให้บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยใน

การต่อต้านทุจริต เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558  

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการ
ที่ดี มีระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ รายการที่เกี่ยว
โยงกันเป็นรายการปกติทางการค้า มีการปฏิบัติงานถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบปฏิบัติที่
เกี่ยวข้อง รายงานทางการเงินท าขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควร มีการเปิดเผยข้อมูลเพียงพอตามมาตรฐานบัญชี  
และมีระบบการก ากับดูแลกิจการที่น่าเชื่อถือ 
 
 

 
      
(นายกองเอก เปล่งศักดิ์  ประกาศเภสัช) 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

 

คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา มีหน้าที่ในการดูแลสัดส่วน จ านวน องค์ประกอบ

ของคณะกรรมการให้เหมาะสมกับองค์กร และพิจารณาสรรหาบุคลากรเพื่อทดแทนกรรมการ ประธาน

คณะผู้บริหาร และผู้อ านวยการใหญ่  ในกรณีครบวาระ  ลาออก  หรือกรณีอ่ืนๆ   รวมทั้งก าหนดนโยบาย

ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนๆ ของคณะกรรมการ  ประธานคณะผู้บริหาร และผู้อ านวยการใหญ่ให้

เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ตลอดจนดูแลแผนการสืบทอดต าแหน่งของประธานคณะ

ผู้บริหาร และผู้อ านวยการใหญ่ เนื่องด้วยการสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพมาด ารงต าแหน่งที่ส าคัญของ

บริษัทฯ  จะช่วยผลักดันให้วิสัยทัศน์และนโยบายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการก าหนด

ค่าตอบแทนที่เหมาะสม เป็นปัจจัยที่ช่วยสร้างแรงจูงใจในการงานให้เกิดประสิทธิผล ดังนั้น ในปี 2558 

จึงได้สรรหากรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา เพิ่มขึ้นอีก 1 ท่าน เพื่อความสมดุลในการตัดสินใจ 

รวมทั้งได้เห็นชอบให้ปรับต าแหน่งประธานคณะะผู้บริหาร และผู้อ านวยการใหญ่ โดยการสรรหาจาก

บุคลากรภายใน  

คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหาได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่าง

รอบคอบ ระมัดระวัง สมเหตุสมผล โดยพิจารณาค่าตอบแทนจากปัจจัยภายในและภายนอกเปรียบเทียบ

กับเป้าหมายของบริษัทที่ก าหนดไว้  ดังนั้น การพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการในปี 2558 ได้รับการ

ปรับเพิ่มขึ้นจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น  จากวงเงิน 9,000,000  บาท เป็น 12,500,000 บาท  ในปี  2558    

คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและ 

สรรหามีการประชุม 3 คร้ัง และได้เปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการ และค่าตอบแทนผู้บริหารไว้ในรายงาน

ประจ าปีฉบับนีเ้พื่อความโปร่งใสในการตรวจสอบ 

 

 
(นายสิงห์  ตังทัตสวัสดิ์) 
ประธานคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 
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รายงานคณะกรรมการธรรมาภิบาล 
 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความส าคัญกับหลักธรรมาภิบาลเป็นอย่างยิ่ง   เนื่องจากเล็งเห็นว่า  
ระบบธรรมาภิบาลเป็นการบริหารจัดการองค์กรอย่างโปร่งใส   ถูกต้อง   เป็นธรรม  และสามารถ
ตรวจสอบได้  ดังนั้น  บริษัทฯ  จึงด าเนินธุรกิจตามหลักจริยธรรมและแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
ควบคู่ไปกับการมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม  เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการของ
บริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันเป็นการสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้น  นักลงทุน  ผู้มีส่วน
ได้เสีย ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย น าไปสู่การสร้างความเจริญก้าวหน้าในเชิงธุรกิจ ที่ก้าวไปพร้อมกับการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 
แลการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ 
จ านวน 3 ท่าน  ท าหน้าที่  เสนอแนะแนวปฏิบัติด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ  
ตรวจสอบการก ากับดูแล การปฏิบัติงานของกรรมการ และฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแล
กิจการที่ดีสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักเกณฑ์ของ ASEAN 
Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard)    

ในปี 2558  คณะกรรมการธรรมาภิบาล ได้จัดให้มีการประชุม เพื่อติดตามการด าเนินงานด้านการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี การต่อต้านคอร์รัปชัน ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และการพัฒนา
อย่างยั่งยืน โดยสรุปสาระส าคัญ ได้ดังนี้  

1.  พิจารณาทบทวนและเห็นชอบ ให้ปรับปรุงนโยบายการก ากับดูแลกิจการให้มีความทันสมัย
และเป็นสากล เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ตลอดจนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากรายงาน  Corporate Governance Assessment 
Report ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  (IOD) ที่ปรับปรุงให้สอดคล้องกับ ASEAN 
Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) 

2.  พิจารณาทบทวนจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการก าหนด
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติโดยเคร่งครัด  ส าหรับ กรรมการ 
ผู้บริหาร พนักงาน  และการอบรมความรู้เร่ืองจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้แก่
พนักงานบริษัทฯ ทุกระดับ 

3.  พิจารณาผลการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง  โดยได้ทบทวนนโยบายบริหารความ
เสี่ยง เพื่อจัดส่งให้ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  รวมถึงได้
พิจารณาผลการประเมินความเสี่ยงระดับองค์กร การสอบทานข้อมูลอัตราส่วนทางการเงินที่ใช้ในระบบ
สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า  การอบรมความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหารและพนักงาน และ
จัดท าการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ  
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4.  พิจารณาผลการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยให้ข้อเสนอแนะ
ในการจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และควรให้การสนับสนุนและประชาสัมพันธ์สู่
สาธารณชนต่อไป 

 
ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการด าเนินงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม 

เพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างจริงจัง ในปี 2558 บริษัทฯ ได้รับการประเมินจากองค์กร
ต่าง ๆ ดังนี ้

1.  สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย  (Thai Investors Association)   ได้ประเมินคุณภาพการจัดประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น   (AGM Checklist)    โดยบริษัทฯ ได้รับผลคะแนน 100 คะแนนเต็ม    อยู่ในระดับ “ดี
เยี่ยม” 

2.  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  ส ารวจการก ากับดูแลกิจการของ 
บริษัทจดทะเบียนไทย โดยบริษัทฯ  ได้รับผลคะแนนเฉลี่ย  86%  อยู่ในระดับ “ดีมาก”    

คณะกรรมการธรรมาภิบาลของบริษัทฯ  มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบการก ากับดูแลกิจการ
ของบริษัทฯ  เพื่อส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานให้บริษัทฯ มีหลักการก ากับดูแลกิจการเป็นที่ยอมรับใน
ระดับสากลต่อไป  
 
 

 
(นายวีระศักดิ์     สุตัณฑวิบูลย์) 
ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล 
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รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ 
 
 

คณะกรรมการบริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของ
บริษัทกรุงเทพประกันภัย จ ากัด (มหาชน) และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ าปี งบ
การเงินดังกล่าวจัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายการ
บัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดท ารวมทั้งมีการ
เปิดเผยข้อมูลส าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน   
 

คณะกรรมการบริษัท ฯ  จัดให้มีและด ารงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้
มั่นใจอย่างมีเหตุผลว่า การบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน  และเพียงพอต่อการดูแลรักษา
ทรัพย์สิน ป้องกันการทุจริตหรือการด าเนินการที่ผิดปกติ การเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์  รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง  โดย
มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบและรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท ฯ
อย่างสม่ าเสมอ   ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเร่ืองนี้ปรากฏในรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ าปีแล้ว 
 

คณะกรรมการบริษัท ฯ มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ  โดยรวมอยู่ในระดับ
ที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทฯ ณ 
วันที่  31 ธันวาคม 2558   ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ   ได้ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรอง
ทั่วไป   และแสดงความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน โดยถูกต้องตามที่ควร
ในสาระส าคัญ  ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
 

 
(นายชัย   โสภณพนิช)  
ประธานกรรมการ 
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